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Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś

Umrao Dźan Ada — dzieło literackie, 
tekst źródłowy, fenomen kulturowy

P
ewnego wieczoru 1899 roku znany poeta i powieściopisarz 
tworzący swe utwory w języku urdu, Mirza Muhammad 
Hadi ‘Ruswa’, goszcząc u przyjaciela w północnoindyjskim 
mieście Lakhnau, uczestniczył wraz z grupą znajomych w sympo

zjum poetyckim. Właśnie wyrecytował fragment jednego ze swoich 
wierszy, gdy znienacka z sąsiedniego mieszkania do uszu zebranych 
dobiegł kobiecy głos wołający „Wah! Wah! ” (co tradycyjnie oznacza 
zachwyt nad usłyszanym właśnie wierszem lub gazalem). Wszyscy 
uczestnicy spotkania byli niezwykle ciekawi do kogo należy ów głos 
- wkrótce okazało się, że sąsiednie mieszkanie zajmuje Umrao 
Dźan, słynna niegdyś kurtyzana, którą sam Ruswa poznał dość 
dobrze wiele lat wcześniej. Poeta namówił Umrao, słynącą z po
etyckiego kunsztu, aby przyjęła zaproszenie i wzięła udział w spo
tkaniu. Dawna kurtyzana zachwyciła wszystkich wierszem, którego 
ostatnie wersety brzmiały następująco: 

Ach, Ada! Komu opowiem o smutkach mego serca? 
Życie wodziło nas, zbłąkanych, po tym świecie. 

Wersety zaintrygowały Ruswę i skłoniły go do poproszenia 
Umrao, aby zechciała wyjawić mu dzieje własnego życia. Kobieta 
zgodziła się i podczas szeregu spotkań opowiedziała Ruswie swą 
historię. Tak narodziła się ta opowieść, znana pod tytułem Umrao 
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Dźan Ada i uważana przez wielu za pierwszą powieść napisaną 
w języku urdu — a przynajmniej w taki właśnie sposób sam autor 
wyjaśnia genezę utworu we wstępie do swej najsławniejszej książki. 

* * ♦

Mirza Muhammad Hadi Ruswa (1857-1931) już za życia zyskał 
sławę jako wybitny pisarz tworzący w języku urdu, autor licznych 
utworów poetyckich, powieści, sztuk teatralnych oraz traktatów - 
głównie poświęconych zagadnieniom religii, filozofii i astronomii. 
Był wykształconym poliglotą (znał urdu, perski, arabski, hebrajski, 
angielski, łacinę oraz grekę) i przez wiele lat doradzał królowi 
Awadhu w kwestiach językowych. 

Nieliczne dostępne informacje o życiu Mirzy Ruswy, chociaż 
często niepełne i wzajemnie sprzeczne, pozwalają jednak do pewne
go stopnia zrekonstruować wizerunek autora Umrao... - mężczy
zny niezwykle inteligentnego, posiadającego szerokie doświadczenie 
w wielu dziedzinach życia i gruntownie wykształconego w zakresie 
urdyjskiej i perskiej tradycji literackiej, matematyki, logiki, języka 
i literatury angielskiej, nauk przyrodniczych (pasjonowały go szcze
gólnie chemia, alchemia i astronomia), medycyny oraz sztuki inży
nierskiej. Całkowicie oddany swej pracy, był jednocześnie osobą 
w wysokim stopniu ekscentryczną. Urodził się w Lakhnau, w roku 
wybuchu wielkiego powstania sipajów1 i w tym mieście spędził 
większość dorosłego życia - a fakt ten bez wątpienia był jednym 
z najważniejszych czynników, które wywarły wpływ na jego literac
kie upodobania oraz twórczość. 

1 Powstanie sipajów (1857-1859) - ogólnoindyjski bunt przeciw władzy 
brytyjskiej w Indiach, zapoczątkowany przez żołnierzy indyjskich służących 
w wojsku brytyjskim, krwawo stłumiony przez Brytyjczyków. Na skutek 
powstania sipajów zlikwidowano Kompanię Wschodnioindyjską, a ostatniego 
władcę dynastii mogolskiej, Bahadura Szaha II, zdetronizowano i skazano na 
dożywotnią banicję, Indie zaś poddane zostały władzy Korony Brytyjskiej. 
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Aby zarabiać na życie, Ruswa zmuszony był imać się rozma
itych zajęć - w różnych okresach życia pracował między innymi 
w charakterze kaligrafa, urzędnika indyjskich kolei (przy budowie 
trakcji w Baluczistanie), nauczyciela w szkole misyjnej i wykładow
cy w Lucknow Christian College (gdzie nauczał matematyki, nauk 
przyrodniczych, filozofii i języka perskiego), a nawet przez rok jako 
urzędnik biura tłumaczeń Uniwersytetu Osmańskiego w Hajdara- 
badzie. Jednak bez względu na różnorodność wszystkich tych zajęć, 
jedno pozostawało w jego życiu trwałe i niezmienne: pisarstwo. 

Pierwszym utworem Ruswy, opublikowanym w 1887 roku, 
był poemat miłosny poświęcony historii Lajli i Madźnuna2. Poemat 
został bardzo źle przyjęty, autorowi zarzucano amatorszczyznę, 
potoczność stylu i przeciętność treści — jednak niepowodzenie de
biutanckiego dzieła nie powstrzymało Ruswy przed dalszą aktyw
nością poetycką. Do końca życia pisał i publikował wiersze, oce
niane przez krytyków jako poezja „średnich lotów”. 

2 Lajla i Madźnun - słynna para kochanków występująca w literaturze 
bliskowschodniej. Więcej - patrz „Objaśnienia”, s. 258.

Ruswa jest również autorem licznych traktatów o tematyce re
ligijnej i filozoficznej, które z pewnością powstawały jako efekt jego 
głębokiego zainteresowania teologią oraz grecką metafizyką. Wiele 
spośród tych tomów zostało poświęconych religii szyickiej, zaś sam 
pisarz przez pewien czas stał nawet na czele departamentu literatury 
Wszechindyjskiego Stowarzyszenia Szyitów (Ali India Shia Confe- 
rence).

Spośród licznych powieści, których był autorem, dwie zyskały 
szczególne uznanie wśród urdujęzycznej inteligencji: jedną z nich 
była Umrao Dźan Ada, która natychmiast po opublikowaniu 
w 1899 roku okazała się ogromnym sukcesem; drugą — powieść 
Achtari Begam (Axtari Begam), przez niektórych czytelników uwa
żana za lepszą nawet od Umrao..., mimo że nigdy nie zyskała aż 
takiej popularności. Niestety, ani sława tych świetnych powieści, 
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ani uznanie i szacunek zdobyte traktatami naukowymi nie przekła
dały się na pieniądze, Ruswa zmuszony był więc zarabiać na chleb 
jako autor poczytnych i rozchwytywanych powieści kryminalnych 
i romansów o miernej wartości artystycznej, lecz za to o mrożących 
krew w żyłach tytułach, takich jak Miłości szatana, Krwawy kocha
nek czy Krwiożercza dama (niektóre z tych utworów były adapta
cjami podobnych w charakterze powieści brytyjskich). Częste wizyty 
w domach publicznych oraz związki, jakie łączyły Ruswę z kurtyza
nami i miejskim półświatkiem Lakhnau, bez wątpienia dostarczały 
mu cennego materiału faktograficznego i stanowiły nieocenioną 
pomoc podczas tworzenia owych powieścideł.

Zażyłość z lakhnauskimi kurtyzanami (znanymi pod nazwą 
tawaif) umożliwiła Ruswie realistyczne odzwierciedlenie ich środo
wiska w jego znakomitej powieści. Umrao Dźan Ada jest opowie
ścią o Amiran, dwunastoletniej dziewczynce wiodącej szczęśliwe 
dzieciństwo w domu rodzinnym w Fajzabadzie, gdzie jej ojciec 
zatrudniony był jako jeden ze stróżów doglądających mauzoleum 
Bahu Begam3. Wkrótce po swoich zaręczynach Amiran zostaje 
porwana i przywieziona do Lakhnau. Tu, za sumę 125 rupii, kupu
je ją od porywaczy niejaka Chanam Dźan, właścicielka luksusowe
go domu publicznego (kotha4), która zmienia imię dziewczynki na 
Umrao i oddaje ją na wychowanie swojej gospodyni znanej jako 
Ciotka Husajni.

3 Baku Begam - żona drugiego władcy Awadhu, Nawaba Śudźi-ud- 
-Dauli. Więcej - patrz „Indeks postaci historycznych”, s. 272.

4 Słowem kotha (kotha), które w rzeczywistości oznacza w języku urdu 
‘duży pokój’, ‘górne piętro domu’ albo ‘spichlerz’, określano w Lakhnau 
ekskluzywne lupanary zapewniające kulturalne i cielesne rozrywki mężczy
znom z arystokracji i miejscowej elity. Kothy znajdowały się w dzielnicy zwa
nej Ćauk (patrz „Indeks nazw miejsc i miejscowości”, s. 276).

Umrao dorasta w domu Chanam, wdrażana w tajniki zawodu 
tawaif, odbierając gruntowne wykształcenie w zakresie muzyki, 
śpiewu, tańca i recytacji poezji. Przyswaja sobie również zasady 

X



etykiety (adab) panujące wśród wyższych sfer (aśraf) i reguły po
stępowania cechujące kurtyzany. Przyjmuje pseudonim literacki 
‘Ada’, odzwierciedlający jej niezwykłą biegłość pisarską i poetycki 
talent (w urdu wyraz ten oznacza ‘wdzięk, grację’, ale też ‘doskona
łość, perfekcję’). Uzdolniona w wielu dziedzinach dziewczyna, 
wkrótce po rozpoczęciu zawodowego życia i po pierwszych wystę
pach przed arystokratyczną publicznością zyskuje wielki rozgłos, zaś 
o jej względy i towarzystwo zaczyna zabiegać wielu najwytrawniej
szych bywalców lakhnauskich koth. Jednym z jej pierwszych sta
łych patronów, posiadającym wyłączność na jej usługi - na mocy 
umowy z Chanam, popartej oczywiście odpowiednią sumą - zosta
je Nawab Sułtan, młodzieniec wywodzący się z szacownej muzuł
mańskiej rodziny arystokratycznej. Nawab Sułtan, obdarowujący 
Umrao prezentami i pieniędzmi, to pierwszy z licznego grona męż
czyzn, z którymi w przyszłości będą łączyć ją podobne relacje, cha
rakterystyczne dla jej profesji.

Występy przed publicznością przysparzają Umrao wiele rado
ści, poświęca się im więc z całym zaangażowaniem i entuzjazmem, 
chłonąc jednocześnie atmosferę wyrafinowanej kultury, jaka panuje 
w Lakhnau w czasach nawabów. Szczególną biegłość zyskuje w sztu
ce układania i wykonywania pieśni lamentacyjnych (soz) i elegij
nych (marsija), upamiętniających męczeńską śmierć Imama Husaj
na i jego towarzyszy w bitwie pod Karbalą5. Po pewnym czasie, 
osiągnąwszy niezbędną dojrzałość i niezależność, a także na skutek 
splotu okoliczności, Umrao uniezależnia się od Chanam i otwiera 
własny salon - najpierw w Kanpurze, potem w Fajzabadzie - wyka
zując się przy tym znaczną zaradnością. Jej losy obfitują w najróż
niejsze wydarzenia - niektóre są szczęśliwe, inne niepomyślne - 
z których dziewczyna wyciąga wnioski, zdobywając i pogłębiając 

5 Więcej na temat Imama Husajna - patrz „Indeks postaci historycz
nych”, s. 273-274; na temat bitwy pod Karbalą - patrz „Indeks nazw miejsc 
i miejscowości”, s. 279.
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życiowe doświadczenie. Opowiadając własną historię, bohaterka 
spogląda wstecz na swoje bogate i ekscytujące życie z pewną dozą 
nostalgii, dało jej ono bowiem wiele zadowolenia i poczucie speł
nienia, nawet pomimo tego, że najprawdopodobniej sama nie wy
brałaby życia kurtyzany, gdyby tylko pozostawiono jej jakikolwiek 
wybór. Po latach, gdy już porzuci zawód, Umrao wciąż będzie 
pielęgnowała swe zamiłowanie do poezji i śpiewu, żyjąc wygodnie 
i spokojnie w Lakhnau i ciesząc się spotkaniami z przyjaciółmi 
z dawnych czasów. Towarzyszyć jej jednak będzie świadomość, że 
musi płacić za sposób życia, jakie wiodła wcześniej, ceną zaś są 
ustalone raz na zawsze relacje z mężczyznami: „Żywię dla nich 
prawdziwie serdeczne uczucia i cenię wysoko ich bezinteresowną 
przyjaźń. Mogę polegać na nich tak samo, jak oni mogą na mnie. 
Jednak żaden spośród nich nie pragnie ożenić się ze mną” (s. 244) 
— mówi z zadumą i żalem, a w innym miejscu stwierdza: „...na tym 
polegają związki z prostytutkami - mężczyzna dzisiaj jest, jutro już 
go nie ma” (s. 183). W końcowej części powieści widzimy, iż jej 
nastawienie do życia przybiera postać pełnego rezygnacji pogodze
nia się z losem, wywołanego poczuciem zwątpienia w możliwość 
jakiejkolwiek odmiany.

Ruswa jest gawędziarzem par excellence. Stosuje w powieści 
metodę autobiograficzną, pozwalając swej bohaterce snuć podczas 
serii spotkań opowieść o własnym życiu, pełną wspomnień i opisów 
uporządkowanych chronologicznie wydarzeń, dla siebie zachowując 
rolę autora-narratora. Prowadząc narrację w pierwszej osobie, kreu
je wrażenie bezpośredniości, wręcz zażyłości z czytelnikiem, przyda
jąc jednocześnie realizmu opisywanym zdarzeniom. Przeplata opo
wieść dialogami, zadając w nich swej bohaterce te pytania, które 
prawdopodobnie chciałby jej zadać sam czytelnik. Dzięki rozmo
wom, jakie Ruswa prowadzi z Umrao, opowieść posuwa się na
przód. Dialogi umożliwiają również autorowi wygłaszanie własnych 
opinii i sądów o wydarzeniach i zagadnieniach, które pojawiają się 
wraz z jej biegiem.
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Fabułę powieści cechuje spójność i zwięzłość, może z wyjąt
kiem nieco wydumanego początku oraz przydługich i niepotrzeb
nych rozważań autora na temat zalet stanu małżeńskiego. Remini
scencje i wspomnienia Umrao, dotyczące zarówno przeszłych zda
rzeń z jej własnego życia, jak i niektórych wydarzeń historycznych, 
w realistyczny sposób ilustrują upływ czasu.

W powieści Ruswy odnaleźć możemy wiele rozmaitych posta
ci. Są wśród nich zarówno miłośnicy sztuk pięknych o wyrafino
wanych gustach, jak i zwykli prostacy. Poprzez swoje różnorodne 
reakcje i zachowania, a także zróżnicowanie sposobu wysławiania, 
zapewniają oni czytelnikowi odmienną perspektywę, dzięki czemu 
może on obserwować i poznawać społeczeństwo dziewiętnasto
wiecznego Awadhu w wielu różnych aspektach. Bohaterowie po
wieści zostali w znacznym stopniu zindywidualizowani i obdarzeni 
wyróżniającymi ich charakterami i cechami usposobienia, co spra
wia, że stają się wyjątkowi, a przez to łatwiejsi do zapamiętania. 
Błyskotliwy, nierzadko pełen ironii humor, z jakim Ruswa opisuje 
niektóre postaci, przydaje uroku nawet najpospolitszym i najbanal
niejszym z nich — dość wspomnieć głupawego mułłę z meczetu 
w Kanpurze, z którym Umrao droczy się bezlitośnie, pomimo że 
w rzeczywistości potrzebuje jego pomocy.

Również kurtyzanom mieszkającym w domu Chanam, cho
ciaż szkolonym przez tych samych nauczycieli i kształcącym się 
w zakresie tych samych umiejętności, autor nadał cechy indywidu
alne do tego stopnia, iż każda z nich posiada odrębną i unikalną 
tożsamość. Bega Dźan jest niedościgła w śpiewie; Churszid — wy
jątkowo piękna, jednak kompletnie nie potrafi ani śpiewać, ani 
tańczyć; Umrao nie tylko znakomicie śpiewa i tańczy, ale jest rów
nież utalentowaną poetką. W przypadku córki Chanam, Bismillah 
Dźan, jedynym przymiotem dziewczyny jest jej ciało. Zresztą to 
właśnie Bismillah stanowi w opowieści archetyp tawaif: wykorzy
stuje wszelkie dostępne sztuczki i triki właściwe tej profesji, ponad
to cechuje ją całkowite wyrachowanie i absolutna obojętność 
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w stosunku do klientów. Gdy jej pierwszy patron, młody Nawab 
Ćhabban, popada w finansową ruinę, Bismillah wykazuje się 
w obliczu jego desperacji całą swą perfidią i bez zmrużenia oka 
pozbawia go ostatnich kosztowności. Okrucieństwo dziewczyny 
objawia się w pełni w scenie z maulwim, który mimo swego za
awansowanego wieku i całej dostojnej świątobliwości jest tak za
uroczony wdziękami Bismillah, że aby zadośćuczynić jej kaprysowi, 
godzi się wystawić na pośmiewisko i nie odmawia, gdy ta rozkazuje 
mu wdrapać się na czubek wysokiego drzewa. Jej zamiłowanie do 
drwienia z kochanków i oszukiwania ich ponownie się potwierdza, 
gdy w innej scenie poddaje maulwiego okrutnej torturze zazdrości, 
sugerując własne intymne związki z Gauharem Mirzą — który 
w rzeczywistości jest kochankiem Umrao. Wszystkie te sceny poka
zują z całą dobitnością, że to Bismillah zawsze posiada pełną kon
trolę nad sytuacją, wykazując jednocześnie niezachwiane opanowa
nie, co pozwala jej manipulować mężczyznami dla osiągnięcia mak
symalnych korzyści wiążących się z uprawianą przez nią profesją.

Ruswa w niezwykle zręczny sposób kontrastuje postaci Chur- 
szid i Bismillah z tytułową bohaterką powieści. Umrao ani nie jest 
wyzuta z uczuć - tak jak rujnująca swoich kochanków Bismillah, 
ani sentymentalna - tak jak Churszid, której największe pragnienie 
- bycia kochaną — powoduje, iż dziewczyna przez cały czas pozosta
je nieszczęśliwa i spotykają ją wyłącznie niepowodzenia. Umrao 
traktuje klientów z uprzejmością i empatią, zachowując jednocze
śnie niezbędny emocjonalny dystans wobec swoich kochanków. 
Jedynym wyjątkiem wydaje się być Nawab Sułtan, o związku z któ
rym wyraża się następująco: „Nawab Sułtan i ja byliśmy w sobie 
prawdziwie zakochani. Nasze upodobania były do tego stopnia 
identyczne, że moglibyśmy cieszyć się wzajemnym towarzystwem 
do końca życia” (s. 97). W innym miejscu zaprzecza jednak temu 
stwierdzeniu, oświadczając Ruswie, że ani ona nigdy nie kochała 
żadnego mężczyzny, ani żaden mężczyzna nigdy nie kochał jej.

XIV



Inną niezwykle istotną i barwną bohaterką powieści jest 
wszechwładna właścicielka kothy, Chanam Dźan, niemająca sobie 
równych w sztuce uwodzenia i w nieodzownej w jej zawodzie prze
biegłości. Chanam jest ucieleśnieniem finansowej niezależności, 
jaka w sprzyjających okolicznościach mogła stać się udziałem tych 
kobiet, które przeszły długą i niełatwą drogę, aby — zaczynając jako 
zwykłe kurtyzany - osiągnąć w końcu pozycję posiadaczki i admi- 
nistratorki własnego domu schadzek. Takie kobiety stać było nawet 
na to, aby utrzymywać mężczyzn i płacić im za dostarczane przy
jemności. Chanam, podobnie jak inne właścicielki koth w owych 
czasach, nie tylko zgromadziła olbrzymi majątek, ale cieszyła się 
również ogromną władzą, pod której wpływem — poza jej własnymi 
dziewczętami — pozostawało także wielu szanowanych przedstawi
cieli arystokracji oraz ich rodziny. Chociaż przekroczyła pięćdzie
siątkę, Chanam może pozwolić sobie na luksus utrzymywania we 
własnym domu dawnego kochanka - starszego już mężczyzny, 
którego traktuje jako swoiste trofeum. Czterdzieści lat wcześniej 
przybył on zaprezentować się Chanam w swym ślubnym stroju, ta 
jednak nie pozwoliła mu odejść i zmusiła do pozostania z nią na 
zawsze. Utrzymuje również drugiego kochanka, niespełna dwudzie
stoletniego młodzieńca, którego ubiera i żywi, troszcząc się jedno
cześnie o jego rodzinę (wcześniej między innymi znalazła mu żonę 
i pokryła koszty wesela).

Realistycznie przedstawione prywatne spotkania i uroczystości, 
w trakcie których zgromadzeni zabawiani są przez tańczące i śpie
wające tawaif, tętniące życiem imprezy publiczne i festyny, opowie
ści o cierpieniu, o zdradzie i oszustwach, o mądrości i głupocie, 
jakie w równym stopniu cechują bogatych i poważanych członków 
wyższych sfer, historie o prawdziwej miłości, rozważania z pograni
cza etyki i filozofii, skłaniające czytelnika do głębszych przemyśleń, 
a także pełne uroku opisy przyrody — wszystko to odnaleźć można 
w dziele Ruswy. Jednak poza niezaprzeczalnymi walorami literac
kimi powieści, może ona być także wykorzystywana jako cenne 
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źródło informacji o historii społecznej czasów, w których rozgrywa 
się jej akcja.

Jak już wspomniano, Umrao Dźan Ada, wydana drukiem 
w 1899 roku, uważana jest przez wielu badaczy za pierwszą nowo
czesną powieść w języku urdu. Nie miejsce tutaj, aby rozstrzygać 
o prawdziwości tej tezy. Jeśli jednak przyjmiemy za podstawę naj
prostszą i najbardziej standardową definicję powieści jako podsta
wowego gatunku prozy epickiej czasów nowożytnych, konstytu
owanego przez dwa główne elementy strukturalne: narrację oraz jej 
przedmiot, czyli świat przedstawiony, na który składają się bohate
rowie i wydarzenia, w jakich uczestniczą, przebiegające w określo
nym czasie oraz przestrzeni i tworzące układ fabularny6 - nie ulega 
wątpliwości, że to właśnie dzieło Ruswy można uznać za pierwszą 
powieść stworzoną w języku urdu w najpełniejszym rozumieniu 
tego terminu7. Ruswa już wcześniej przełożył kilka powieści z języ
ka angielskiego na urdu, wliczając w to co najmniej trzy dzieła 
autorstwa Marie Corelli8. Był pisarzem o dużej świadomości twór
czej i konstruował swe utwory w zamierzony sposób, celowo unika
jąc w nich zarówno nadmiernego i otwartego dydaktyzmu charak
teryzującego prace wielu współczesnych mu autorów, jak i wpro
wadzania świata fantastycznego — co było praktyką powszechnie 
stosowaną w prozie urdu, wzorującej się w rym zakresie na tradycji 

6 Definicja za: Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, 
wyd. 2 poszerz, i popr., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich — Wydawnictwo, 1988, s. 380.

7 Więcej na ten temat por. M. Asaduddin, First Urdu Novel: Contesting 
Claims and Disclaimers, „The Annual ofUrdu Studies” 2001, t. 16, s. 76-97.

8 Marie Corelli (1855-1924) - prawdziwe nazwisko Mary Mackay, an
gielska pisarka, autorka ponad 20 bestselerowych romantycznych powieści 
melodramatycznych; mimo osiągniętej przez nią sławy i udanej kariery pisar
skiej, krytyka zarzucała jej utworom płytki sentymentalizm oraz kiczowatość.
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perskiego dastanu9. Annemarie Schimmel stwierdza wręcz, że Ru- 
swa może być postrzegany jako faktyczny twórca realistycznej powie
ści w języku urdu oraz pierwszy teoretyk tego gatunku, bowiem 
zawarte w jego utworach uwagi i spostrzeżenia na temat tego, 
w jaki sposób sam pojmował sztukę pisania powieści oraz w jaki 
sposób starał się ją urzeczywistniać w praktyce sprawiły, iż czytelni
cy zaczęli wyróżniać ten gatunek jako odrębne zjawisko literackie10.

9 Perski wyraz dastan (dostań) oznacza zasadniczo ‘opowieść, historię’, ale 
w specyficznym odniesieniu do gatunku literackiego określa się nim długi 
średniowieczny romans o kwiecistej formie, na który składa się cykl opowieści 
heroicznych i przygodowych, sławiących wielką odwagę i dzielność bohatera, 
w których powszechnie występują takie elementy, jak nadnaturalne moce, 
czarodziejskie machiny, stosowanie magii i uroków (tilism).

10 Por. A. Schimmel, Classical Urdu Literaturę from the Beginning to 
Iqbdl, „A History of Indian Literaturę”, red. J. Gonda, t. 8, fasc. 3, Wiesba
den: Otto Harrassowitz 1975, s. 235.

11 „I have madę it a principle in my own writing to record in my novels 
those things which I have myself seen, and which have madę an impression 
upon me, believing that these things will make an impression on others also”, 
cyt. za R. Russell, The Pursuit of Urdu Literaturę. A Select History, New 
Delhi: Oxford University Press 1992, s. 106-107.

Własne opinie dotyczące powieściopisarstwa wyrażał Ruswa 
następująco: „Za swe główne założenie twórcze przyjąłem, aby 
odtwarzać w mych powieściach to, co widziałem na własne oczy 
i co wywarło na mnie wrażenie, wierząc, że wywrze to odpowiednie 
wrażenie również na innych”11. Zaś we wstępie do swej powieści 
Szlachetnie urodzony (Sarifzddah, 1900), komentując dydaktyzm 
pojawiający się w utworach pewnych ówczesnych pisarzy, stwier
dzał: „Sztuka pisarska niektórych współczesnych autorów polega na 
konstruowaniu fabuły, która przekazywać ma główną zamierzoną 
ideę, a następnie wypełnianiu jej odpowiednimi szczegółami. Nie 
podważam ich metody, sam stosuję jednak zgoła odmienną. Moim 
zamierzeniem jest odzwierciedlanie rzeczywistości w możliwie naj
wierniejszy sposób, bez względu na wnioski, jakie można na tej 
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podstawie wysnuć”12. I konkludował: „Moje powieści powinny być 
odczytywane jako kroniki naszych czasów i żywię nadzieję, iż okażą 
się one przydatne”13.

12 „The art of some contemporary writers is - construct a plot to convey 
a message and then fili in the details accordingly. I have no quarrel with 
them; however, my method is the opposite of theirs. My objective is to por- 
tray reality as faithfully as I can and I do not concern myself with the conclu- 
sions that are to be drawn from them”, cyt. za M. Asaduddin, First Urdu 
NoveL.., s. 92.

13 „My novels should be regarded as a history of our times, and, 
I hope, it will be found a useful one”. Tamże.

14 Mogołowie, dynastia mogolska - muzułmańska dynastia władająca 
Indiami Północnymi w okresie XVI-XIX w., pochodząca od turko-mongol- 

Czytając historię kurtyzany Umrao możemy dokładnie obser
wować sposób, w jaki Ruswa realizował swoje zamierzenie przed
stawiania dziejów poprzez dzieło literackie. Tytułowa bohaterka 
pełni rolę świadka wydarzeń historycznych, czego ewidentnym 
potwierdzeniem jest dwuwiersz otwierający rozdział, w którym 
rozpoczyna ona swą opowieść:

Moja historia, czy historia świata - 
Któraż sprawi opowieść więcej przyjemności?

Powieść stanowi realistyczny opis życia dziewiętnastowiecznego 
społeczeństwa indo-muzułmańskiego w królestwie Awadhu, do
starczony czytelnikowi poprzez sprawnie skonstruowaną fabułę 
i występujące w niej postaci, które cechuje autentyzm i wiarygod
ność. Autor wspaniale odtwarza tętniącą życiem dekadencką kultu
rę ówczesnego Lakhnau, w której mężczyźni — zarówno ci z najwyż
szych, jak i z niższych sfer społecznych — są regularnymi bywalcami 
salonów prowadzonych przez kurtyzany. Jest to okres w dziejach 
Indii Północnych, gdy Delhi utraciło już swą wcześniejszą sławę 
najważniejszego ośrodka kultury indo-muzułmańskiej, jaką cieszyło 
się za panowania Mogołów14. Teraz to właśnie bogate i dobrze 
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prosperujące Lakhnau staje się stopniowo centrum kultywowania 
najbardziej wyrafinowanych tradycji literackich i muzycznych, 
przyciągając wybitnych poetów, artystów, muzyków i inne osoby 
związane z kulturą i sztuką. Opisując życie swej bohaterki, Ruswa 
ukazuje dwie rzeczywistości należące do dwóch różnych epok roz
dzielonych przepaścią, jaką było powstanie sipajów, wyznaczające 
w nieodwracalny sposób schyłek tego świata, w którym tawaif peł
niły niezwykle istotną rolę społeczną.

Przed rokiem 1857 tawaif stanowiły bardzo ważną, powszech
nie akceptowaną i poważaną wśród mieszkańców Indii Północnych 
grupę społeczną. Była to również grupa niezwykle wpływowa. Kur
tyzany pozostawały w bliskich związkach z przedstawicielami naj
bogatszych warstw społeczeństwa — książętami, arystokracją, ku- 
piectwem — a ci, którzy dzierżyli władzę i posiadali pieniądze, nie
jednokrotnie korzystali z ich usług w drodze po sukces i zaszczyty. 
W czasach nawabów ta specyficzna grupa stanowiła jeden z filarów 
kultury i społeczeństwa Lakhnau. To kurtyzany dyktowały reguły 
w dziedzinie mody, obyczajowości, muzyki i tańca, cieszyły się 
uznaniem kręgów dworskich, zaś wydawane przez nie przyjęcia 
stanowiły wyczekiwane z ogromną niecierpliwością wydarzenia 
towarzyskie najwyższej rangi. Rolą tawaif była również społeczna 
edukacja młodych mężczyzn z arystokracji — miały nauczyć ich 
znawstwa rzeczy pięknych i wytwornych, jak muzyka czy taniec, 
sztuki eleganckiego wysławiania się, zamiłowania do poezji oraz 
dobrego gustu i wykwintnych manier. Synowie rodów szlacheckich 
często byli zachęcani do odwiedzania cieszących się najwyższym 
prestiżem koth w celu nabywania tych wszystkich umiejętności.
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skiej dynastii Timurydów. Za jej panowania kultura indo-muzułmańska na 
północy subkontynentu przeżywała rozkwit, który zaowocował między inny
mi wspaniałymi dziełami sztuki, architektury, literatury itd. Najważniejszymi 
centrami kulturalnymi w czasach Mogołów pozostawały Delhi, Agra i Lahaur.



Powieść Ruswy dostarcza czytelnikowi prawdziwie realistycz
nego opisu życia lakhnauskich kurtyzan. Jego bliskie osobiste 
związki z tawaif oraz możliwość bezpośredniej obserwacji ich świata 
pozwoliły mu stworzyć postaci i sytuacje, które nie tylko tętnią 
życiem, ale są również ciekawe i całkowicie wiarygodne. Studia 
historyczne i socjologiczne dotyczące życia i czasów lakhnauskich 
kurtyzan potwierdzają, że obyczaje, maniery i zasady moralne pa
nujące w ich świecie, a także rola, jaką odgrywały w ówczesnym 
społeczeństwie, przedstawione zostały w powieści rzetelnie i zgod
nie z rzeczywistością. Co więcej, z uwagi na wiarygodność zawar
tych w niej relacji, samą powieść można postrzegać i wykorzysty
wać jako cenny tekst źródłowy wspomagający badania nad ową 
specyficzną i złożoną tradycją kulturową, jaka na przestrzeni dzie
sięcioleci wytworzona została w środowisku tawaif. Odnajdujemy 
w utworze Ruswy opisy luksusów panujących w należącym do 
Chanam domu schadzek oraz jego arystokratycznej klienteli, szcze
gółową charakterystykę edukacji w zakresie muzyki, tańca i poezji, 
jaką odbierały mieszkające tam dziewczęta, relacje z dawanych 
przez kurtyzany występów, gromadzących lakhnauskie elity oraz 
z recitali, podczas których Umrao, zapraszana na dwór królewski, 
śpiewała pieśni elegijne i lamentacyjne w żałobnym miesiącu mu- 
harram. Powołując się na słowa Veeny Talwar Oldenburg możemy 
stwierdzić, iż Umrao Dźan Ada to „najważniejsze źródło informacji 
o kurtyzanach z Lakhnau i — na zasadzie pars pro toto — również 
o tym, w jaki sposób profesja ta była uprawiana w dziewiętnastym 
wieku w Indiach Północnych”15.

15 Por. „...it is the single most imponant source of information on the 
courtesans of Lucknow, and by extension, the entire profession as it was 
practiced in the nineteenth century, in northern India”. V. T. Oldenburg, 
Lifestyle as Resistance: The Case of the Courtesans of Lucknow, India, „Feminist 
Studies” 1990, t. 16, nr 2, s. 264.
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Po powstaniu sipajów rola, jaką tawaif odgrywały w indo- 
-muzułmańskim społeczeństwie, stopniowo zaczęła ulegać zmia
nom, które w ostateczności doprowadziły do jej całkowitej dewalu
acji. Dawne, cenione wysoko wartości powoli zanikały, styl życia — 
szczególnie wyższych sfer — uległ zmianie i w efekcie kurtyzany, 
które wcześniej pełniły funkcję strażniczek i kapłanek „godziwego 
życia” arystokracji, wypełnionego muzyką i poezją, z czasem zostały 
zepchnięte na margines społeczeństwa i zaczęły być przez nie po
strzegane jako zwykłe prostytutki. Na kartach powieści możemy 
śledzić stopniowy upadek wyrafinowanej lakhnauskiej kultury, 
symbolizujący koniec całej epoki. Ruswa dokumentuje utratę zna
czenia, jakiej stolica Awadhu doświadcza na rzecz Hajdarabadu, 
powoli przejmującego w drugiej połowie dziewiętnastego wieku 
rolę głównego ośrodka władzy i kultury muzułmańskiej na subkon- 
tynencie indyjskim.

Upadek Lakhnau oraz jego etosu przedstawiony na tle kon
kretnego momentu w dziejach Indii jest bez cienia wątpliwości 
tematem tej powieści, pomimo że to historia Umrao stanowi cen
tralną oś, wokół której skupiona została większość stworzonych 
przez autora scen. W tkankę utworu wplecione zostało całe spo
łeczno-kulturalne życie Lakhnau oraz - w mniejszym stopniu - 
innych miast Awadhu, takich jak Kanpur czy Fajzabad. Kurtyzany 
z lakhnauskiego Ćauku interesowały Ruswę nie dla nich samych, 
ale dlatego, że opisując ich świat mógł wydobyć na światło dzienne 
pewne aspekty społecznego i kulturalnego życia zarówno samej 
stolicy królestwa, jak i jej okolic.

Nie można jednak zapomnieć, że historyczna precyzja oraz re
alizm nie stanowią jedynych zalet tej słynnej powieści. Pisarz nie 
tylko zdołał skutecznie połączyć historię i fikcję fabularną, odma
lowując losy swych postaci metodą, która umożliwiła mu stworze
nie trwałego arcydzieła literackiego, ale sportretował w nim dodat
kowo, w sposób złożony i szczegółowy, ludzką naturę. Ruswa wyra
ża własne opinie na temat sytuacji kobiet, które z różnych przyczyn 
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zostały zmuszone do uprawiania zawodu tawaif (co w zasadzie 
sprowadzało się do tańca, śpiewu i prostytucji) i ukazuje bezmiar 
hipokryzji społeczeństwa, które wprawdzie przyznaję kurtyzanom 
wysoki społeczny status, lecz jednocześnie uważa je za grupę pozo
stającą poza jego nawiasem. Autor zwraca uwagę na dychotomię 
osądów i podwójne standardy w sposobie traktowania przez opinię 
publiczną „upadłych” kobiet oraz mężczyzn, którzy „zeszli z drogi 
cnoty”. W Umrao Dźan Ada widzimy nawabów, prawników, a na
wet mułłów, którzy z całkowitą swobodą odwiedzają lupanary, 
potem zaś - bez najmniejszego uszczerbku dla własnego dobrego 
imienia — wracają z nich do prywatności i zacisza własnych „po
rządnych” domów.

Poza wspomnianymi zagadnieniami społecznymi Ruswa snuje 
rozważania na tematy uniwersalne, jak dobro, zło, cnota czy grzech. 
Wcześniejsze utwory literackie powstające w języku urdu przedsta
wiały bohaterów w kategoriach czarno-białych — albo byli jedno
znacznie dobrzy, albo jednoznacznie źli — bez żadnych odcieni 
szarości. Tymczasem powieść Ruswy również pod tym względem 
jest nowatorska i oferuje czytelnikowi o wiele głębsze i bardziej 
zróżnicowane ujęcie wspomnianych kwestii. Umrao postrzega pro
blem cnoty i występku w sposób niezwykle subtelny. Choć wyraża 
żal z powodu życia w grzechu, wydaje się, iż jest to tylko zwykły 
ukłon w stronę wymogów retoryki. Natomiast jej zdecydowanie 
bardziej złożony i wysublimowany sposób pojmowania kwestii 
moralnych widoczny jest w wielu miejscach dzieła, wszędzie tam, 
gdzie stara się bronić życia, które wiodła jako kurtyzana. W rze
czywistości ton jej wypowiedzi rzadko zdradza jakiekolwiek głębsze 
poczucie winy. Zapytana przez narratora o karę, jakiej spodziewa 
się za swoje grzeszne postępki, w wyniku których zranionych zosta
ło tak wiele męskich serc, Umrao odpowiada: „Prawdę mówiąc nie 
spodziewam się kary. Krzywda polegająca na złamaniu czyjegoś 
serca zawsze szła w parze z rozkoszą, która ją równoważyła” (s. 195). 
Zmienne koleje losu, z jakimi musi borykać sie bohaterka, sprawia
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ją, że nabywa ona głębokiego i popartego doświadczeniem zrozu
mienia ludzkiej natury, a zdobywając tę wiedzę, osiąga jednocześnie 
spokój ducha: „Doświadczenie życiowe nauczyło mnie, że nawet 
najgorszy człowiek nie jest zły do końca i w każdym można odna
leźć ziarno dobroci. (...) Gdyby nie te okruchy dobra tkwiące 
w każdej ludzkiej istocie, życie byłoby nie do zniesienia” (s. 194).

W powieści ukazana zostaje również odmienność w traktowa
niu kobiet „cnodiwych”, zajmujących w społeczeństwie godne i po
wszechnie szanowane miejsce oraz „upadłych” — w szczególności 
prostytutek, zaś zabiegiem, który ma temu służyć, jest skontrasto- 
wanie dwóch różnych przestrzeni życia: prywatnej, domowej, przy
pisanej kobietom „cnodiwym” oraz publicznej, w której kobiety 
„upadłe” dopuszczają się grzechu w celu zabawiania mężczyzn. 
Autor książki nie zajmuje w tej kwestii jednoznacznego stanowiska, 
pozwalając tytułowej bohaterce sportretować samą siebie w mało 
sentymentalny, raczej wyważony i dość obiektywny sposób, jednak 
jego sympatia względem niej jest oczywista. Umrao mimo tego, że 
bez wątpienia przynależy do kategorii kobiet „grzesznych”, kieruje 
się jednak w swym postępowaniu określonym kodeksem honoro
wym, który Ruswa-narrator rozumie i poważa. Ale jego sympatia 
i współczucie wobec kobiet „upadłych” nie są bezwarunkowe.

Rodzaje kobiet, które Ruswa wyróżnia, wynikają nie ze spo
łecznych konwencji, ale z jego niezależnych, rzeczowych obserwa
cji, z których jasno wynika, iż przypisywana kobiecie rola społeczna 
nie sytuuje jej w automatyczny sposób w określonej i definiowanej 
względami moralności kategorii. Własną opinię w tym względzie 
autor wyraża następująco: „Istnieją trzy rodzaje kobiet: cnodiwe, 
zdeprawowane i prostytutki. Drugą kategorię, kobiety zdeprawo
wane, można dalej podzielić na te, które grzeszą potajemnie oraz te, 
które czynią to otwarcie. Do kobiet cnotliwych zaliczymy te tylko, 
które nigdy nie okryły się hańbą - nieszczęśnice, spędzające całe 
swoje życie w więzieniu czterech ścian i znoszące cierpliwie wszelkie 
przeciwności losu. (...) Gdy ich mężowie są jeszcze młodzi i mają 
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dosyć pieniędzy, zdarza im się wyjść z domu i doświadczyć nieco 
rozrywek. Gdy jednak postarzeją się lub zbiednieją, nikt o nie już 
nie dba. W milczeniu starają się jak najlepiej radzić sobie z cierpie
niami, jakie niesie im sposób życia przewidziany dla cnotliwych 
żon. Czyż przeto nie mają dostatecznych powodów do dumy? Dla
tego też z taką wyższością odnoszą się do kobiet zdeprawowanych. 
Bóg wybacza, jeśli okazujesz szczerą skruchę. Te kobiety nie wyba
czają nigdy!” (s. 208).

Ruswa nie odwołuje się do praw boskich czy też naczelnych 
zasad moralnych. Obserwuje rzeczywistość chłodnym okiem, stara
jąc się wyciągać na tej podstawie pewne logiczne wnioski. Rozróż
nienie, jakie czyni między kobietami szanowanymi a prostytutka
mi, nie posiada wymiaru etycznego ani nie nosi znamion potępie
nia tych ostatnich — ma stanowić raczej wymierny argument, po
twierdzający podział kobiecej przestrzeni życiowej na prywatną 
i publiczną, który był jednym z filarów porządku społecznego za 
jego czasów i którego w żaden sposób nie kwestionuje. Zgodnie 
z tą logiką kobiety „cnodiwe” pozostają związane z przestrzenią 
wewnętrzną, prywatną, która jest jedyną przewidzianą dla nich 
domeną i nie wolno im mieszać się z tymi kobietami, które - po
dobnie jak mężczyźni - poruszają się w przestrzeni publicznej, ze
wnętrznej. Kurtyzany pełnią w owej publicznej przestrzeni społecz
nej pewne określone funkcje: mogę śpiewać, tańczyć, recytować 
i układać poezję - reasumując, mają prawo uczestniczyć w socjal
nym życiu mężczyzn, ponieważ ich profesją jest dostarczanie owym 
mężczyznom rozrywki. Zajmują w społeczeństwie ściśle wyznaczo
ną pozycję, która jest potępiana na płaszczyźnie teoretycznej, jed
nak poważana i doceniana w wymiarze praktycznym.

Ceną, jaką tawaif muszą zapłacić za przywilej uczestniczenia 
w życiu publicznym i dzielenia zewnętrznej przestrzeni z mężczy
znami jest — co Ruswa artykułuje wprost — wykluczenie ze świata 
„porządnych” kobiet, których honor należy chronić poprzez izolo
wanie ich od świata. Wykluczenie to daje co prawda swobodę 
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przemieszczania się i niezależność od mężczyzn, ale stawia jedno
cześnie wymóg przejęcia przez kobietę całkowitej odpowiedzialno
ści za własne życie i wypracowania umiejętności odrzucenia nor
malnego życia uczuciowego.

Ostatnia strona powieści zawiera tchnące głębokim realizmem 
wyznanie Umrao, która mimo wszystko szczyci się faktem, iż jest 
kobietą wykształconą, zdolną rywalizować podczas poetyckich sym
pozjów z najlepszymi poetami: „To prawda, że wciąż żyję jak prosty
tutka i Allah ukarze mnie za to, jeśli taka będzie jego wola — ale nikt 
i nic nie zmusi mnie do życia w pardzie. Modlę się jednak za kobie
ty, które prowadzą życie za zasłoną i życzę im, aby dostąpiły wszel
kich błogosławieństw w swoim małżeńskim stanie” (s. 253-254).

Istnieje jeszcze jeden wymiar powieści Ruswy, o którym należy 
wspomnieć, nie wdając się jednak w głębsze analizy wiążących się 
z nim szczegółów. Historię Umrao można postrzegać jako alegorię 
idei zaczerpniętych z tradycji mistyków sufickich16, a konkretnie 
sufickiego twierdzenia o iluzorycznym charakterze życia doczesnego 
i dążenia do osiągnięcia jedności ludzkiej duszy z Bogiem.

16 Sufizm - nurt mistyczno-ascetyczny w islamie, głoszący, iż najwyż
szym celem człowieka jest jego połączenie z boskim Absolutem. Osiągnięcie 
tego celu możliwe jest dzięki żarliwemu oddaniu i miłości, zaś ułatwiać je ma 
szereg praktyk, obejmujących m.in. recytację formuł modlitewnych czy gru
powe śpiewy. Idee sufich często rozpowszechniane były w utworach najwybit
niejszych twórców poezji perskiej i urdyjskiej, natomiast za gatunek wyjątko
wo ściśle związany z tradycją suficką uznawany jest gazal (o gazalu - por. 
Słowniczek, s. 264.

W perskiej i urdyjskiej tradycji literackiej fabuła miłosna czę
sto służy jako przenośne odzwierciedlenie sufickiej ścieżki do zjed
noczenia z Absolutem. Opowieść o rozłące i ponownym spotkaniu 
kochanków nasuwa na myśl powszechną w sufizmie paralelę do roz
łąki i reunifikacji człowieka i Boga. Alegoria ta może zresztą doty
czyć nie tylko kochanków, ale również rozdzielonych przyjaciół czy 
członków rodziny. Historia Umrao w swym najgłębszym znaczeniu 
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nie jest niczym innym niż właśnie tragiczną opowieścią o odsepa
rowaniu od tych, których bohaterka najmocniej kocha: rodziny, 
ukochanego mężczyzny, przyjaciół. Sufickie konotacje powieści 
wzmacnia dodatkowo postać jednego z domowników lupanaru 
Chanam, Maulwiego Sahiba, który wprowadza Umrao w tajniki 
poezji i filozofii, pomagając jej zwłaszcza w osiągnięciu wielkiej 
biegłości w sztuce układania gazali - jednej z form poetyckich kon
stytuujących suficką tradycję literacką zarówno w języku perskim, 
jak i w urdu. Maulwi Sahib uczy młodą adeptkę sztuki poetyckiej 
w jaki sposób powinna wykorzystywać w swoich utworach usank
cjonowane tradycją motywy i wyobrażenia, tłumacząc jej znaczenie 
standardowych opisów ziemskiej miłości oraz ich złożony, alego
ryczny wymiar mistyczny, wywodzący się z filozofii sufich.

Występowanie w powieści postaci Maulwiego Sahiba oraz 
oczywiste nawiązania do filozofii sufickiej w układanych przez 
Umrao wierszach, dają podstawy do interpretowania wydarzeń 
opisanych w dziele Ruswy poprzez pryzmat dążeń duchowych. 
Umrao przeżywa cały szereg bolesnych rozstań, które nasuwają 
nieodparte alegoryczne skojarzenia ze ścieżką sufich. Natomiast jej 
niezaspokojoną chęć ponownego zjednoczenia z tymi, których 
kocha — ponad wszystko z własną matką - można odczytywać z tej 
perspektywy jako manifestację uniwersalnego i wszechogarniające
go pragnienia do połączenia się z jedynym rzeczywistym obiektem 
ludzkiej miłości — z Bogiem.

Istnieje potoczne powiedzenie, że o ile Lakhnau było sercem 
Awadhu, to Umrao była biciem tego serca. Istotnie — wpływ, jaki 
historia stworzona przez Ruswę oraz sama bohaterka tej opowieści 
wywarły i wywierają na zbiorową wyobraźnię jest ogromny i nie
możliwy do przecenienia. Fikcyjna postać Umrao stała się uciele
śnieniem tawaif, archetypem wysoko wykształconej kurtyzany 
o wyrafinowanym guście, kontynuatorki i strażniczki tego, co prze
sądzało o niepowtarzalnej atmosferze Lakhnau: specyficznego stylu 
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języka, charakterystycznej tradycji poetyckiej i muzycznej, sposobu 
życia jego mieszkańców. Nostalgia za światem, który bezpowrotnie 
przeminął, bez wątpienia stanowi jeden z głównych czynników 
wpływających na nadzwyczajną popularność opowieści o Umrao.

Sława utworu Ruswy trwa do dnia dzisiejszego, chociaż obec
nie historia Umrao jest prawdopodobnie znana szerokim rzeszom 
raczej z wersji filmowych, których scenariusze, zasadzając się na 
powieści, adaptowały ją i przetwarzały zgodnie z wymogami i po
trzebami filmu hollywoodzkiego. Nieuniknione są więc takie zabie
gi, jak przedstawianie tytułowej bohaterki jako kobiety wielkiej 
urody, a przede wszystkim uczynienie głównym wątkiem filmu 
historii miłosnej Umrao i Nawaba Sułtana. Dotychczasowe adapta
cje filmowe obejmują kilka obrazów. Pierwszym był film indyjski 
z 1958 roku, zatytułowany Henna (Mehndt), kolejnym - Umrao 
Dźan Ada (JJmrdo Jan Ada), pakistańska produkcja z grudnia 
1972 roku. Trzy lata później pojawił się kolejny film indyjski 
pt. Zycie i huragan (Zindagi aurtufari).

Najwierniejsze jednak przedstawienie wzniosłej koncepcji ta
waif odnaleźć można w filmie Umrao Dźan (Umrao Jan) z 1981 
roku, wyreżyserowanym przez Muzaffara Alego. Twórca filmu, 
znany indyjski reżyser, poeta, kompozytor i wszechstronnie utalen
towany artysta, sam wywodzący się z jednego z książęcych rodów 
północnych Indii, w swej ekranizacji zwrócił uwagę na każdy, naj
drobniejszy nawet szczegół odtwarzanego przez siebie, minionego 
świata indo-islamskiej kultury charakteryzującej Lakhnau z pierw
szej połowy dziewiętnastego wieku. Jego adaptacja słynnej powieści 
Ruswy, mimo że w założeniu nie miała być filmem stricte komer
cyjnym, została natychmiast uznana za jedno z największych dzieł 
kina indyjskiego, wchodząc na stałe do grona filmów klasycznych, 
najpopularniejszych i najchętniej oglądanych przez indyjską (i nie 
tylko) publiczność. Ostatnią dokonaną adaptacją filmową jest re- 
make t. 2006 roku, wyreżyserowany przez znanego hollywoodzkiego 
producenta filmowego i reżysera J. P. Duttę, zatytułowany Umrao 
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Dźan {Umrao Jan), z Aiśwarią Rai w roli tytułowej i Abhiśekiem 
Baććanem wcielającym się w postać Nawaba Sułtana.

To krótkie wprowadzenie, w którym naszkicowano kontekst 
kulturowy i historyczny powieści Ruswy oraz podjęto próbę analizy 
samego dzieła, nie może być traktowane jako studium wyczerpują
ce całą złożoność przedstawianej tematyki (nie takie też zresztą było 
jego założenie). Mimo to ukazuje ono jasno, że powieść Ruswy jest 
dziełem wielowymiarowym, stwarzającym możliwość interpretacji 
w rozmaitych kierunkach. Porusza zagadnienia dotyczące cech 
i zachowań oraz ról społecznych i kulturowych przypisywanych 
kobietom i mężczyznom w indo-muzułmańskim społeczeństwie - 
w tym również kwestii władzy nad kobietą oraz jej ciałem - rozwa
ża takie problemy, jak niezależność, seksualność, relacje między 
płciami itd. Wszystkie te tematy wciąż pozostają aktualne i rezonu- 
ją szeregiem napięć zarówno we współczesnym indyjskim społe
czeństwie, jak i w indyjskiej kulturze. Prawdopodobnie jest to jesz
cze jedna przyczyna niezmiernej popularności samej postaci Umrao, 
jak też i opowieści o niej. Umrao stała się jedną z największych 
indyjskich ikon kulturowych zaś jej dziedzictwo i wpływ na dzisiej
szą kulturę masową są bezsprzeczne.

Powieść jest dostępna nie tylko dla osób znających urdu. Ist
nieje szereg przekładów na inne języki indyjskie (w tym hindi) oraz 
kilka popularnych przekładów na język angielski17 i mniej znane 
tłumaczenia na niemiecki18, włoski19 oraz rosyjski20.

17 Dwa najbardziej znane przekłady angielskie to: Umrao Jan Ada, cour- 
tesan of Lucknow, transl. by Kh. Singh & M. A. Husaini, Bombay [etc.]: 
Orient Longmans, 1961 [i wiele późniejszych] (UNESCO Collection of 
Representative Works. Indian Series) oraz Umrao Jan Ada, translated by 
D. Matthews, Calcutta: Rupa & Co., 1996.

18 Die Kurtisane von Lakhnau, Roman, aus dem Urdu ubersetzt von 
U. Rothen-Dubs, Ziirich: Manesse Verlag, 1971.
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Prezentowany przekład polski dokonany został bezpośrednio 
z oryginału w języku urdu. Podstawę tłumaczenia stanowiło pierw
sze wydanie tekstu powieści z 1899 roku, dostępne online na stro
nie Columbia University Library (reprodukcja wersji zdigitalizo- 
wanej za zgodą British Library)19 20 21. Dostępne na rynku wydanie 
książkowe z 2009 roku pakistańskiej oficyny Sang-e-Mil z Lahore 
zawiera tak wiele nieścisłości, błędów i ominięć w stosunku do 
oryginału22, że decyzja, aby sięgnąć po wersję pierwotną, była jedy
ną możliwą — choć niełatwą, bowiem to wydanie jest z kolei miej
scami słabo czytelne (wtedy jednak często z pomocą przychodziła 
wersja książkowa). Obydwa wspomniane powyżej przekłady angiel
skie (w przypadku tłumaczenia dokonanego przez Khushwanta 
Singha należałoby chyba raczej mówić o adaptacji) były również 
konsultowane w trakcie prac nad przekładem, szczególnie w tych 
miejscach, które albo pozostawały niezrozumiałe, albo stwarzały 
możliwość różnej interpretacji. Zwykle jednak konfrontowanie 
tekstu angielskiego nasilało tylko konfuzję tłumaczki, zamiast bo
wiem rozjaśniać sprawę — gmatwało ją jeszcze bardziej bądź dostar
czając dwóch skrajnie różnych wersji (w dodatku czasami niepo
twierdzonych przez tekst oryginalny), bądź nie dostarczając żadnej

19 La cortigiana Umrao Jan Ada (romanzo indiano), traduzione dalia lin
gua urdu, introduzione e notę a cura di D. Bredi, Torino: L’harmattan 
Italia, 2001.

20 Tancowszczica, powest’, perew. s urdu, [predisl. i primecz] G. Zo- 
graf, Moskwa: Chudoż. Lit., 1967.

21 M. M. H. Ruswa, Umrao Jan Ada, Lakhna’u: Munshi Gulab Singh 
aind sanz Pres, [1899]. Reprodukcja elektroniczna: New York, N.Y.: Colum
bia University Libraries, 2007. JPEG use copy available via the World Wide 
Web. Master copy stored locally on [3] DVDs#: ldpd_3059153_000, 
01,02,03. Columbia Unioersity Libraries Electronic Books. 2006.

22 O istniejących, częściowo odmiennych redakcjach tekstu powieści i kło
potach z tego faktu wynikających pisał także we wprowadzeniu do swojego 
angielskiego przekładu Khushwant Singh. Por. K. Singh, „Preface”, [w:] 
Umrao Jan Ada, New Delhi: HarperCollins India, 2006, s. 17-18.
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(tam, gdzie tłumacze na angielski zdecydowali o ominięciu trudne
go czy niejasnego fragmentu).

Nieocenioną pomocą przy tłumaczeniu Umrao... okazał się 
natomiast glosariusz do tekstu powieści autorstwa Christophera 
Shackle23, zamieszczony na tej samej stronie URL, co oryginalny 
tekst z 1899 roku. Chociaż również nie wolny od drobnych pomy
łek, stanowił jednak największe wsparcie wtedy, gdy zawodziły 
i słowniki, i przekłady na inne języki.

23 C. Shackle, Umrao Jan Ada: a glossary [London: SOAS, 1970?]. Re
produkcja elektroniczna: New York, N.Y.: Columbia University Libraries, 
2007. JPEG use copy available via the World Wide Web. Master copy stored 
locally on [5] DVDs#: ldpd_5970736_001 01,02,03 and ldpd_5970736 
_002 01,02. Columbia University Libraries Electronic Books. 2006.

* ♦ *

Nie wszystko da się przetłumaczyć, szczególnie w przypadku 
tekstu takiego, jak Umrao..., gdzie nie tylko mamy do czynienia 
z tłumaczeniem z jednego języka na inny, ale i z transpozycją tekstu 
osadzonego w całkowicie odmiennej niż docelowa tradycji literac
kiej, kulturowej i społecznej. Dlatego zdarzają się w niniejszym 
przekładzie fragmenty oznaczone gwiazdką, których wyjaśnienie 
odnajdzie Czytelnik w części „Objaśnienia”. Na końcu książki 
umieszczony został również słowniczek urdyjskich wyrazów i nazw 
pojawiających się w powieści.

W tekście przekładu zastosowana została spolszczona tran
skrypcja wyrazów i nazw własnych pochodzących z języków urdu, 
perskiego i arabskiego, natomiast w objaśnieniach podano również 
ich zapis w transliteracji naukowej. Z uwagi na istnienie przynajm
niej kilku systemów transkrypcji (TRP) i transliteracji (TRL), poniżej 
podane zostały zasady przyjęte w niniejszej książce.

XXX
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Rys. 1. Strona tytułowa pierwszego wydania Umrao Dżan Ada t. 1899 r.
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Rys. 2. Przykładowa strona tekstu z pierwszego wydania Umrao Dźan Ada 
z 1899 r. Columbia Uuiuersity Libraries Electronic Books, 2006.
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Rys. 3. Karta pocztowa przedstawiająca studyjną fotografię 
lakhnauskich kurtyzan z początku XX w.
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Rys. 4. Karta pocztowa przedstawiająca fotografię studyjną 
odpoczywającej kurtyzany z hukką, Lakhnau 1872. 

Archaeological Survey of India Collections, British Library (bl.uk).
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Rys. 5. Tawaif oraz towarzyszący jej muzycy grający na tabli i na sarangi.
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Rys. 6. Grupa kurtyzan przed kothą, lata 80. XIX w.
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Rys. 7. Plakat do filmu Umrao Jan Ada (1981), w reżyserii 
Muzaffara Alego, z Rekhą w roli tytułowej.
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Mirza Muhammad Hadi ‘Ruswa’

Umrao Dźan Ada
Pamiętnik kurtyzany





Wstęp

Ileż wspominamy radosnych historii! 
Teraz w naszych sercach tylko ból i żałość

M
oi drodzy czytelnicy! Opowieść ta rozpoczyna się dzie
sięć lat temu, gdy jeden z moich przyjaciół, Munśi Ah- 
mad Husajn, na co dzień mieszkający w Delhi, przybył 
z krótką towarzyską wizytą do Lakhnau. W dzielnicy Ćauk, nieda

leko Bramy Sajjida Husajna wynajął mieszkanie, w którym wieczo
rami podejmował przyjaciół, radując serce i umysł elegancką kon
wersacją. Munśi Sahib miał wyborny gust w kwestii poezji, potrafił 
też sam recytować, a nawet układać zupełnie niezłe wiersze. Zdecy
dowanie większą przyjemność sprawiało mu jednak słuchanie jak 
recytują inni. Z tego względu rozmaite zagadnienia poetyckie sta
nowiły główny temat naszych rozmów.

Sąsiednie mieszkanie zajmowała pewna kurtyzana. Zycie, jakie 
wiodła, znacznie odbiegało jednak od sposobu prowadzenia się 
innych kobiet „lekkich obyczajów”. Nikt nigdy nie widział, aby 
przesiadywała na balkonie, próbując przyciągnąć uwagę przecho
dzących ulicą mężczyzn, nikt nie słyszał, aby ktokolwiek wchodził 
do jej mieszkania lub z niego wychodził. Kotary w drzwiach dzień 
i noc były zaciągnięte, zaś główne wejście od strony Ćauku pozo
stawało zawsze szczelnie zamknięte. Drugie drzwi, używane przez 
służbę, wychodziły na boczną uliczkę. Czasami zdarzało się, że 
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z mieszkania słychać było śpiew, nie można jednak było stwierdzić, 
czy oprócz kobiety był tam ktoś jeszcze. Z pokoju, w którym od
bywały się nasze spotkania, widać było niewielkie okno w przeciw
ległej ścianie — pozostawało ono jednak zawsze zasłonięte.

Pewnego dnia spotkaliśmy się, jak zwykle, w grupie przyjaciół. 
Ktoś zadeklamował swój gazal, który został nagrodzony zwyczajo
wymi pochwałami, po czym ja również zaprezentowałem jeden 
z moich utworów. Wtedy, nieoczekiwanie, z zewnątrz dobiegł nas 
pełen admiracji okrzyk: „Wah, wah!”. Przerwałem, a moi przyjacie
le wyjrzeli przez okno. Munśi Ahmad Husajn zawołał: „Anonimo
wa pochwała nie jest wiele warta. Jeśli podoba ci się ten wiersz, 
dołącz do nas!”. Odpowiedzi nie było, dokończyłem więc mą recy
tację i wkrótce cała historia poszła w niepamięć. Jednak po pew
nym czasie zjawiła się służąca i przykładając rękę do czoła w skie
rowanym do wszystkich geście pozdrowienia, spytała: „Który 
z panów to Mirza Ruswa?”. Zgromadzeni wskazali na mnie.

- Moja pani zaprasza pana - rzekła służąca.
- Kim jest twoja pani? — spytałem.
— Moja pani nie chce, abym wyjawiła jej imię — odparła służą

ca. - Proszę zrobić to, co uzna pan za stosowne.
Nie chciałem iść z dziewczyną, jednak przyjaciele zaczęli sobie 

ze mnie pokpiwać: „No, kochany! Czemu zwlekasz? Czyżbyś oba
wiał się o własne bezpieczeństwo?”.

Gdy zastanawiałem się, kim może być kobieta, która zdecy
dowała się na wystosowanie tak bardzo nieformalnego zaproszenia, 
służąca wyjaśniła: „Moja pani dobrze pana zna i dlatego zaprasza do 
siebie”.

Nie miałem innego wyjścia, jak przyjąć zaproszenie, a gdy tyl
ko wszedłem do sąsiedniego mieszkania, wszystko z miejsca stało 
się jasne. Siedziała przede mną we własnej osobie Umrao Dźan 
Ada. Popatrzyła na mnie i odezwała się pierwsza:

- Na Allaha, Mirzo Sahibie! Całkiem pan o mnie zapomniał!
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- Nikt z towarzystwa nie miał pojęcia, na jakiej to górze Kaf 
pani przebywa* — odparłem.

- No tak... Słyszałam często pański głos, nie potrafiłam jed
nak zebrać w sobie dość odwagi, aby zaprosić pana do siebie. Ale 
gazal, który recytował pan dzisiaj, poruszył mnie niezwykle. Nie 
mogłam się opanować, aby nie pochwalić go głośno. Słyszałam, że 
ktoś zaprasza mnie, abym przyłączyła się do grona słuchaczy, lecz 
skromność nie pozwoliła mi na to. Pomyślałam sobie, że najlepiej 
będzie nie odzywać się więcej, jednak ostatecznie nie mogłam się 
opanować. Błagam o wybaczenie, niepokoję bowiem pana ze 
względu na naszą dawną znajomość. Proszę, aby zgodził się pan 
zadeklamować go raz jeszcze.

- Ani pani nie wybaczę, ani nie wyrecytuję wiersza — odrze
kłem. - Jeśli rzeczywiście pragnie go pani usłyszeć, będzie musiała 
pani przyłączyć się do nas.

- Nie miałabym nic przeciwko temu, obawiam się jednak, że 
gospodarz mógłby poczuć się nieco urażony — zauważyła kobieta.

- Ależ skąd! Jak podobna myśl mogła przyjść pani do głowy? - 
zapytałem. - Czyż zapraszałbym panią gdyby istniało takie ryzyko? 
Nasze spotkanie ma całkiem prywatny charakter, a pani obecność 
sprawiłaby wszystkim wielką przyjemność — dodałem.

- Może i ma pan rację. Mam jednak nadzieję, że spotkanie nie 
będzie miało zbyt nieformalnego charakteru.

- W żadnym razie — zapewniłem. - Jedyne oznaki zażyłości 
mogą spotkać panią wyłącznie z mojej strony.

- Dobrze więc - odparła Umrao. - Przyjdę jutro.
- Czemu nie teraz od razu? —spytałem.
- Och, nie! Czyż nie widzi pan jak wyglądam?
- Ależ nie oczekujemy od pani występu - zaprotestowałem. - 

To nie jest oficjalna uroczystość. Proszę pójść ze mną.
- Mirzo Sahibie, nie potrafię znaleźć odpowiedzi na pańskie 

argumenty — poddała się wreszcie kobieta. — Niech pan idzie pierw
szy, ja przyjdę za chwilę.
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Podniosłem się i wyszedłem. Po niedługim czasie dołączyła do 
nas świeżo uczesana i przebrana Umrao Dżan Ada. Opowiedziałem 
moim przyjaciołom w kilku słowach o jej wyszukanym guście po
etyckim i talencie muzycznym. Teraz już każdy chciał poznać jej 
artystyczny kunszt. Umrao wysłuchała po kolei wszystkich naszych 
utworów, później zaś zadeklamowała własny wiersz. Mówiąc krót
ko, było to niezwykle przyjemne spotkanie i od tamtej pory Umrao 
Dżan zwykle przyłączała się do nas wieczorami na kilka godzin. 
Czasami to my recytowaliśmy poezje, czasem ona śpiewała dla nas. 
Moi przyjaciele byli zachwyceni. Zwykle nie robiliśmy żadnych 
założeń dotyczących rytmu czy rymu wygłaszanych wierszy*, nie 
zapraszaliśmy też zbyt wielu osób. Były to po prostu prywatne, 
nieformalne spotkania, w czasie których każdy prezentował swoje 
własne utwory. Opis jednego z takich spotkań znajdzie czytelnik 
poniżej.

Muśaira

Ach, Ada! Komu opowiem o smutkach mego serca! 
Życie wodziło nas, zbłąkanych, po tym świecie

— Cóż można rzec, Umrao Sahiba? Skomponowane przez pa
nią wersy idealnie pasują do sytuacji — rzekłem. - Z pewnością jest 
ich więcej?

- Dziękuję za łaskawość, Mirzo Sahibie — odparła Umrao. - 
Przysięgam jednak, że ten dwuwiersz to wszystko, co sobie przy
pominam. Napisałam ten wiersz całe wieki temu. Któż by spamię
tał je wszystkie? A mój notatnik z wierszami przepadł dawno temu.

- Jak brzmiał początek? - wtrącił się Munśi Sahib. - Nie sły
szałem go.

— Oczywiście, nie mogłeś go słyszeć - zaśmiałem się. - Byłeś 
zbyt zajęty przygotowaniami.
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Bez wątpienia Munśi Sahib niezwykle starannie przyszykował 
wszystko przed naszym wieczornym spotkaniem. Była pora upałów, 
więc na około dwie godziny przed zachodem słońca werandę zaczę
to spryskiwać wodą, tak aby do wieczora schłodzić podłogę. Potem 
rozłożono na niej dywan, który następnie został przykryty śnieżno
białym płótnem. Wokół, na gzymsach i parapetach, poustawiano 
nowiutkie dzbany wypełnione perfumowaną wodą, a na nich gli
niane puchary. Osobno przygotowano też lód. W papierowych 
miseczkach poukładano perfumowany pan, każdy z osobna owinię
ty czerwoną gazą, zaś na niewielkich tacach - bryłki pachnącego 
tytoniu do żucia. Woda kołysała się delikatnie w kilkunastu roz
stawionych dookoła hukkach. Jasność księżycowej nocy sprawiała, 
że lampy nie były potrzebne. Zapalono tylko pojedynczy świecznik 
z białym szklanym kloszem — ten, który miał krążyć pośród uczest
ników muśairy*.

- Dobrze, w takim razie ty zajmij się przygotowaniami, ja zaś 
będę słuchał poezji — zaproponował Munśi Sahib.

- Co to, to nie - odparłem. - Wybacz, ale to zadanie nie dla 
mnie.

- Jak więc brzmiał otwierający dwuwiersz? - ponowił pytanie 
Munśi Sahib.

— Już powtarzam— odparła Umrao i zadeklamowała:

Wyruszając do Kaaby, zapomniałem do świątyni drogi 
Ocalona ma wiara — Najwyższy mnie pobłogosławił

— Zgrabnie ułożone — ocenił Munśi Sahib.
- Tak, to dobry początek - wtrącił się Chan Sahib. - Dlacze

go jednak użyła pani rodzaju męskiego?
— Czyżby pan chciał, Chan Sahib, bym stosowała styl rechti? - 

obruszyła się Umrao.
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— W rechti tkwi cała przyjemność — odparł Chan Sahib. - Po
za tym ta fraza: „Najwyższy mnie pobłogosławił” brzmi dobrze 
tylko wtedy, kiedy pani ją wypowiada.

- Dosyć! - zawołałem. - Już pan wszczyna ataki, Chanie Sa
hibie? Proszę lepiej wpierw posłuchać wiersza. Gdyby wszyscy byli 
tak krytycznie nastawieni, jak pan, poezja nikomu już nie sprawia
łaby przyjemności. „Każdy kwiat ma własny zapach i kolor” - za
kończyłem perskim przysłowiem.

- To prawda - skinął głową Chan Sahib, choć z nieco zmarsz
czonymi brwiami.

— A więc, Umrao Dźan, proszę nam zadeklamować jakiś inny 
gazal — zadysponowałem.

- Pozwólcie mi się, panowie, zastanowić - odpowiedziała ko
bieta i po chwili namysłu rozpoczęła od pojedynczego wersu:

Nie ma końca ta noc rozłąki...

Werset natychmiast znalazł uznanie słuchaczy, którzy zaczęli 
go głośno chwalić. Umrao kontynuowała:

Nie ma końca ta noc rozłąki 
Poranek nie nadchodzi, nie nadchodzi

— To piękne — powiedziałem. Pozostali również nie szczędzili 
komplementów.

- Proszę posłuchać następnego bajtu - odparła Umrao, przy
kładając jednocześnie palce dłoni do czoła w geście podziękowania.

Krzyk skargi bolesnej sięgnął nieboskłonu 
Lecz mój kochanek go nie usłyszał

— Co za wiersz! — chwaliłem unisono z resztą słuchaczy.
- Są panowie zbyt łaskawi - skłoniła się autorka.
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Nędzarze z twojej ulicy 
Nie dbają o majątek ni o złoto

— Wspaniałe! Prosimy o więcej! — znów rozległy się zachwyco
ne głosy.

Ktoś utracić rnusiał własną duszę 
Życie inaczej nie dobiegłoby końca

— Wah! Chanie Sahibie, co pan powie teraz? — zawołałem 
z entuzjazmem.

- Wielki Boże! - wykrzyknął w odpowiedzi Chan Sahib. - 
Jakże wyśmienite wersy pani ułożyła!

- Chwalący dla własnej chyba chwalą przyjemności - dzięko
wała kurtuazyjnie Umrao. - „Cóż bowiem warta jestem ja sama?” - 
zacytowała fragment innego wiersza i kontynuowała:

To pewne, ukochany nie przybędzie; jednak 
Czyż choć na moment wzrok odwracam od wejścia?

- Ten dwuwiersz również jest świetnie skomponowany — 
przytaknął Chan Sahib.

— Co za wspaniały styl, pani! - dodał Pandit Sahib.
Umrao kłaniając się, recytowała dalej:

Jaką teraz nadzieję żywią moje oczy? 
Niechaj nie skarżą się na swe przeznaczenie

— Kolejny doskonały bajt - skomentował Chan Sahib - acz
kolwiek trąci perszczyzną.

— Niech trąci czym chce - odparł Munśi Sahib. - Wątek jest 
wyborny.

— Dziękuję, dziękuję - Umrao deklamowała kolejne dwuwier
sze, które również spotkały się z wielkim uznaniem słuchaczy:
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Ach, ptaszniku, miłością zniewoleni 
Nie dbamy o pióra ni o skrzydła

Choć wzrok jego błądzi i celu nie trafia 
Dlaczego nie dostrzeże stanu mego serca?

— Istotnie, dlaczego? — wykrzyknął Chan Sahib. - Doskonale 
to pani ujęła.

Umrao, kłaniając się, wyrecytowała zamykający kompozycję 
dwuwiersz:

Och, Ada! Jakże przyjaźń możliwa między nami 
Skoro jedno serce nie wie nic o drugim

— Świetne zakończenie - Chan Sahib był pełen uznania. 
— Widać, że oparte na pani osobistym doświadczeniu. Opinia więk
szości ludzi jest odmienna.

- Jakiekolwiek by nie były moje osobiste doświadczenia - od
parła Umrao — to tylko motyw, który wykorzystałam w wierszu.

— Niech pani będzie tak dobra i wyrecytuje ten dwuwiersz po
nownie - poprosiłem.

Kobieta zadośćuczyniła mojemu życzeniu.
— Wydaje mi się, że można tu odnaleźć oba aspekty — zauwa

żyłem.
— Rzeczywiście, Mirzo Sahibie — skinął głową Chan Sahib. — 

To wyjątkowo udana kompozycja.
Teraz uczestnicy muśairy zaczęli jeden przez drugiego wyrażać 

swoje opinie:
— Od pierwszego do ostatniego bajtu, cały gazal utrzymany 

jest w jednym nastroju.
— Zwróćcie uwagę na jakże wyrafinowane i celowe użycie po

szczególnych słów - wtrącił Aga Sahib.
- To było prawdziwe arcydzieło - dodał Pandit Sahib.
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Umrao raz po raz przykładała dłoń do czoła, kłaniając się 
i dziękując.

— Chanie Sahibie - zwrócił się Munśi Sahib do przyjaciela - 
niechże teraz pan uraczy nas czymś wyjątkowym.

- Proszę o wybaczenie — odrzekł wywołany Chan Sahib. — Nie 
wiem, co mógłbym wyrecytować.

- Ależ mój drogi, nie każ nam czekać - teraz ja zacząłem nale
gać.

Wreszcie Chan Sahib zadeklamował:

Ach, córa winorośli nieprzystępna dla mnie 
Wszystkie noce miesiąca bez niej spędzić muszę*

- Wyborna sugestia - pochwaliłem. — Chodzi wszak o noc 
pełni księżyca!

Khan Sahib podziękował i wyrecytował kolejny dwuwiersz:

Chwalą me mistrzostwo poetyckiej puenty 
Nikt nie pochwali piękna poetyckich środków

Wcześniej kapryśna kochanka spełniała me życzenia 
Teraz w swej niestałości odmawia ich spełnienia

- Bezkonkurencyjne wersy - wykrzyknąłem do kłaniającego 
się Chana Sahiba.

W tym momencie pojawił się jakiś mężczyzna w towarzystwie 
niosącego lampę służącego.

- Któż to przybywa? - zawołał Chan Sahib. - I po co ta lampa 
w księżycową noc?

- Racja, to było niemądre - odparł nowo przybyły. - Proszę 
o wybaczenie.

— Ach, to pan, Nawabie Sahibie — zawołał Chan Sahib i dodał 
po persku: - Nic takiego się nie stało.
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Nawab dołączył do zgromadzonych, którzy witali go z rewe- 
rencją. Natychmiast też został poproszony o wyrecytowanie gazalu.

— Panowie, przybyłem tu wiedziony chęcią posłuchania wa
szych recytacji - bronił się Nawab Sahib. - Sam nie pamiętam 
niczego, co byłoby odpowiednie na tę okazję.

— Jednak musi pan również coś zaprezentować — nalegał Śajch 
Sahib.

- Dobrze więc — zgodził się Nawab - powiem tyle, ile pamię
tam.

Zabójcze wdzięki rozedrą serce - te albo inne 
Groty przeznaczenia utrafią celu - te albo inne

— Wah! Wah! — wykrzyknęli zebrani. — Jaki wspaniały począ
tek gazalu!

- Oceńcie więc łaskawie dalsze wersy - dziękował Nawab, 
kłaniając się i przykładając dłoń do czoła.

Jeden wielbi hurysy, inny czcić pragnie posągi 
Każdemu jego własne bogi — te albo inne

Wszyscy znowu zaczęli głośno wychwalać kompozycję. Nawab 
Sahib podziękował, po czym usiadł milczący.

- Niech pan kontynuuje - powiedziałem, jednak Nawab za
czął się zaklinać na wszystkie świętości, że nie pamięta niczego wię
cej.

- W takim razie - zwrócił się Munśi Sahib do Pandita Sahiba 
- teraz pańska kolej, aby uraczyć towarzystwo czymś specjalnym.

- Skoro sobie życzycie - odparł Pandit - zaprezentuję kilka 
wersów.

Gdy jesteśmy razem, wciąż słyszę imię mego rywala 
Dla mnie przeto słodycz spotkania tożsama jest z trucizną
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Zebrani pochwalili bajt, Pandit podziękował i recytował dalej:

Ach, pobożni, od dwóch dni mówimy tylko o Bogu prawdziwym 
Inaczej nawet Kaaba rozbrzmiewałaby bożków imionami

- Przyznaję to niechętnie - odezwał się Nawab Sahib - ale te 
wersy są świetne.

- Niezależnie od pańskiego uznania czy też jego braku, fakt 
pozostaje faktem - odciął się Pandit Sahib. - A oto kolejne:

Mędrcze, dlaczego kłonić ma głowę przed nimi ten 
Który głowę ma pochyloną nad stóp jej śladem

Księga za księgą, każda jej loki kręte wychwala 
Włos za włosem stan niepokoju w rejestr ujęty

— Oto wyjątkowy styl mieszkańców Lakhnau - zauważyłem.
— Od kiedy to uważa się pan za delhijczyka? — zakpił Pandit 

Dźi*.
- Dobrze, dobrze, proszę nie przerywać - odpowiedziałem. - 

To była tylko niewinna uwaga.

Serce, niegdyś świeżo rozkwitła róża w ogrodzie pragnień 
Zmieniło się w ciernie tęsknoty za żalem i rozpaczą

— Tylko posłuchajcie tej kompozycji! - wykrzyknął Nawab 
Sahib.

- O tak - zawtórował mu Chan Sahib — jaką moc mają te 
słowa!

- Proszę zatem posłuchać zakończenia - rzekł Pandit Dźi*, 
kłaniając się zebranym.

O, Machmur*! Kiedy zdołałeś podziękować Mu jak należy 
Wszak każdy oddech twój łaskawości Stwórcy jest przejawem
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- Na Allaha! - zawołał Chan Sahib i przytoczył nawet perską 
maksymę: „Każdy oddech staje się wyjątkową perłą Proroka, kiedy 
zaczerpnięty jest na boską chwałę”.

— W pańskiej obecności, Chanie Sahibie — zauważyłem — na
prawdę trudno jest cokolwiek recytować.

Zgromadzeni przyłączyli się do pochwał, wołając jeden przez 
drugiego: „Ach, co za gazal!”, zaś Pandit Dźi, jak nakazuje tradycja, 
dziękował wszystkim w wyszukanych, kurtuazyjnych słowach. — 
Śajchu Sahibie — zwrócił się do mężczyzny Munśi Sahib. - Niechże 
teraz pan uraczy nas którymś ze swoich utworów.

- Ach, mój drogi - odparł uśmiechając się Śajch Sahib - nie 
przypominam sobie niczego stosownego.

— Nie przypomina pan sobie — wtrącił się Chan Sahib — ale 
z całą pewnością skrywa pan w kieszeni gazal o siedemdziesięciu 
wersach.

— Ależ nie, na Boga! — zaprzeczył Śajch Sahib. — ostatnio uło
żyłem zaledwie cztery bajty!

- Czemuż więc nie da ich nam pan posłuchać? - zapytałem.
— Dobrze więc — odrzekł przegłosowany Śajch Sahib. - Proszę 

słuchać.

Tylko od nacisku wolna prośba, prośbą pozostaje 
Tylko twierdzenie niezaprzeczone, twierdzeniem pozostaje

Zgromadzeni pochwalili dwuwiersz. Śajch Sahib kontynu
ował.

Niczym Józef błąkasz się po targowisku* 
Gdy nie trafi się kupiec, jakaż hańba pozostaje!

- Cóż za wyśmienity gust! - wykrzyknąłem. Śajch Sahib po
dziękował i wygłosił kolejny bajt.
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Serce ma się dobrze, gdy spojrzenia urodziwych nań nie padną 
To tylko wartość ma prawdziwą, co niekupione pozostaje

- Świetne - orzekł Chan Sahib.
- Dziękuję — odparł Śajch Sahib i wyrecytował ostatni frag

ment.
Próżna twa przysięga, kochanków morderco 

Nim miecz w dłoń pochwycisz, nieufność pozostaje

W międzyczasie wszedł jakiś człowiek, przynosząc liścik dla 
Munśego Ahmada Husajna.

— No tak — rzekł Munśi Sahib po przeczytaniu listu — Mirza 
Sahib piszę, że nie może do nas dołączyć, przesyła jednak swój 
najnowszy gazal.

- Co się stało? - spytałem posłańca, ten zaś, uśmiechając się 
porozumiewawczo, odparł:

- Mirzie Sahibowi dostarczono z Sikandar Bag szczepki an
gielskich drzew. Sadzi je teraz na brzegu jeziora Gol Hauz, a towa
rzyszący mu ogrodnik podlewa sadzonki.

— Istotnie, jak mógłby porzucić tak ważne zajęcie* i wziąć 
udział w naszej muśairze — zakpiłem.

— Trudno — orzekł Munśi Sahib. —Proszę w takim razie odczy
tać jego poemat. Zepsuł nam całe spotkanie, dobrze, że przynajm
niej przysłał ten wiersz.

- Nie poprosi pan, abym i ja coś zaprezentował? - spytałem.
- Ależ oczywiście, że poproszę - zreflektował się Munśi Sahib. 

- Najpierw posłuchamy pańskiego utworu.
Zacząłem więc od własnej kompozycji:

Nie pytaj, jak przemijają dni życia mojego 
Z dala od niej, bezlitosnej, ni żyję, ni umarłem

Niech ktoś ją spyta, skąd ta przewrotność, chociaż me serce posiadła 
Czemuż rzuca obelgi wobec mych rywali, po co te oszustwa?
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Zalotnik wciąż się śmieje spragniony świeżych ran 
Nie pytaj o uciechę gdy te rany posypią mu solą!

Jakże by było zabawnie oszukać ją i pocałować 
Hochsztaplerkę, co włada sercami wielu adoratorów 

Umiera ktoś porzucony, wciąż jej wzywając imienia 
Ona łaskawie dosłyszy w obawie przed własną niesławą 

Przez los zrujnowani, nie dajemy ponownie się podnieść 
Jak da się znowu ułożyćJryzurę raz zrujnowaną

Raz ją złości grzebień, raz potłucze lustro 
Raz się w gniewie stroi, raz — w strojeniu gniewa.

Nie pozostawią nas wśród żywych jej młodości wdzięki 
W które niczym w dupattę spowita staje lub kroczy powoli

O Ruswo, jej zalotność mieni się być bezgrzeszną
Niech ktoś odpowie: dla kogo umiera ten, co śmierci pragnie?

Zebrani chwalili każdy kolejny dwuwiersz, ja kłaniałem się 
z wdzięcznością. Następnie zabrałem się za odczytywanie gazalu 
przesłanego przez Mirzę Sahiba.

Gdy ostatniej nocy przybyła spóźniona
Świat w moich oczach cały blask utracił

Dzień śmierci zapewne bliski, o Życie! 
Czerpałem z ciebie pełnymi garściami

Niemądre tęsknoty żyć nam nie pozwolą
Jeśli rozum stłumią, gnębicielki niecne

O, Śmierci! Cóż się stało? Nie bądź opieszała 
Nim ona nadejdzie miną całe wieki

O mojej zagładzie wieści otrzymałaś 
Cóż rzeknę - tak przebiegły lata życia mego

Dziś mi obiecała swe rychłe nadejście 
Dech zamiera w piersiach - znów przyszła spóźniona
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O niemocy! Odejdź, zostaw mnie w spokoju! 
Nieszczęsna, tu dotarłszy, tutaj w siłę wzrastasz 

Grzeszne żądze, przyczajone niczym kot do skoku 
Hołubione rozkwitły, stając się tygrysem 

Mirza swą osobą muśairy nie zaszczyci 
Jak długo czekać mamy! Jest już bardzo późno

W następnej kolejności odczytał swój nazm pewien poeta 
o imieniu Mazhar ul-Hak, który nie pochodził z Lakhnau i przy
padkiem uczestniczył w naszym spotkaniu:

Nasze muśairy jakże się dziś mają 
Skoro prześmiewcy tak je wyszydzają! 

Mistrzowie pióra są celem ich kpiny 
Ze spotkań poetyckich stroją sobie drwiny

Jakaż to rewolta w tych czasach — ach, wstyd! 
W taki sposób oceniać poezję — ach, wstyd!

Lecz chociaż gardzą literaturą 
Satyrę bezwiednie biorą pod swe pióro

Miodouści poeci gdziekolwiek się zjawiają 
Tam ich natychmiast wierne tłumy otaczają

Gdzieżby kto poetę ujrzał samotnego? 
Koneserów rzesze ciągną wprost do niego 

Wkraczają na areny z armią sojuszników 
Niezliczoną wspierani czeredą bojowników

Bowiem kogo klakierzy nie będą otaczali 
Tego gazali, choć zgrabne, nikt już nie pochwali

Tam jeden woła: „ Wah! Wah!" 
Tu inny wzdycha: „Ach! Ach!"

Wah! Elokwencja jego wyszukana wielce! 
Wah! Styl ekspresji cieszy każde serce!
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Wah! Wah! — ktoś zawoła. — Cóż tu do gadania! 
Rzeczywiście — oto nowy sposób wyrażania.

Czyż piękniej ktoś pisać potrafi? - pytają
Czy żył kiedyś mistrz godzien w szranki z tobą stanąć?

Równego sobie w tej epoce nie masz 
Mirowi i Mirzie nawet kunszt odbierasz*

Wszak ich poezja pięknem nie słynie 
Cały ich sukces - to sławne imię!

Gdzież w ich dywanach takie „lancety”?* 
O niebo wspanialsze twoje wersety!

Ach, na Boga, jesteś od nich lepszy 
ni mniej, ni więcej —jesteś od nich lepszy!

Przewyższasz swym stylem całe otoczenie
Czy to subtelne pointy, czy zwykłe zaskoczenie?

Jesteś wcieleniem siły ukrytych znaczeń 
Zaprawdę, jesteś królem ukrytych znaczeń

Któż w twej obecności usta swe otwiera?
Kto odważy się mieć cokolwiek do powiedzenia?

Jedynie ty swych wersów styl tak cyzelujesz 
Jedynie ty cudowną myślą tak czarujesz

W sercach dokładnie to rozważyliśmy 
Prymat nad innymi ci przyznaliśmy

Jesteś taki, jesteś owaki... 
Uważamy, że jesteś taki...

Jak możesz wartość ocenić własną?
Nas spytaj - wtedy posiądziesz jasność

Twój cel — w przestworzach budować pałace 
Ty sam wyznaczasz ekspresji granice

Czyż tak wspaniały poeta już po świecie chodził? 
Nigdy się taki nie narodzi i nigdy się nie narodził!
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Mówiąc krótko, ci co słowa na wiatr rzucają 
Pokonani, przed, tobą na twarz upadają 

Zupełnie bezsensowne całe ich pochwały 
Sercom innych ludzi cierpień przysparzały

Tam usta wiersze wypowiadają 
Tu wszyscy czapki z głów zrywają 

Ci, których tak otwarcie chwalimy 
W duszy są bezgranicznie szczęśliwi

Jeśli znienacka ktoś gniewem zapłonie 
Nie dziw, że wszyscy chwycą kije w dłonie 

Niechaj to nie będzie powód zadziwienia 
Raczej — sytuacja wręcz do przewidzenia

Po każdym słowie głos zawieszają 
W pas uniżenie się kłaniają

Lecz choć pozornie są skromni wielce 
Z dumy tłumionej pęka ich serce

Jakże się pysznią, jak nadymają 
Sami peany sobie śpiewają

Skomentować przecież trzeba każde słowo 
1 każdą ideę wyjaśnić na nowo

Ach, czemuż nie mają trwać w samozachwycie? 
„Jestem tego warty" — każdy myśli skrycie

Jak dalecy od prawdy są wszyscy — o Boże!
A jak pełni dumy... Bóg tu nie pomoże 

Słuchacze rozumni, sędziowie przenikliwi 
wybitni poeci, koneserzy prawdziwi

Czy są rzeczywiste pochwały kłamliwe? 
Przyjemność sprawić mogą wszak tylko prawdziwe 

Gdzież w tym radość? Czemu przyjemności mało? 
Ktoś powinien zapytać: „co się z nimi stało?"
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Pomimo że zostanę oczerniony szpetnie 
Co w efekcie wyniknie — to rozumiem świetnie

Za wypowiedź śmiałą otrzymam pochwały
I w ten sposób zdobędę swoją porcję chwały

Nie chcę prawdy w bawełnę owijać
A raczej — choć próbuję, nie umiem faktów skrywać

Maniery mistrzów pióra to dziś farsa jawna 
Zwyczaje ludzi sztuki gorszą mnie od dawna

I jeżeli świat to zwie „poezji" mianem 
Ja od takiej poezji z dala pozostanę

Wszyscy zgromadzeni — osoby o wrodzonym poczuciu spra
wiedliwości — wielce chwalili poemat, wyrażając słowa aprobaty po 
każdym kolejnym bajcie. Munśi Sahib popadł w stan bliski transu, 
Umrao Dźan kołysała się zamyślona w przód i w tył. Ja sam - cóż, 
trzeba by spytać moje serce o to, co czuło. Wreszcie Munśi Sahib 
zwrócił się do kolejnego uczestnika spotkania:

- Proszę teraz pana, drogi Ago Sahibie, aby łaskawie zechciał 
pan nas czymś uraczyć.

— Oczywiście — odparł poeta. — Rozważcie proszę uważnie 
pierwszy dwuwiersz gazalu:

Gdyby istniały takie sposoby, by moje serce ulgi zaznało 
Niechby to był i groch gotowany, i samogonu karafka

- Wah, wah, Ago Sahibie! - krzyknęli słuchacze. - początek 
jest znakomity!

- To jeszcze nie wszystko - odparł Aga Sahib. - Posłuchajcie 
proszę drugiego otwarcia:

Szukałem tematu, by w wierszu go zawrzeć, co formą przewyższałby inne 
Oceńcie, czyż drugi gazalu początek przed pierwszym stać nie powinien
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— Powinien bez wątpienia - zawyrokowali zebrani. - Drugie 
otwarcie zdecydowanie wyprzedza to pierwsze.

- W takim razie pozwólcie, że odczytam resztę wiersza — rzeki 
Aga Sahib.

Na bok konwenanse — skoro Nawab tak delikatnej kompleksji 
Niechże nosi odzież utkaną ze światła miast ażurów i muślinów

Dwuwiersz wycelowany był w Nawaba Sahiba, ubranego 
w cienką, ażurową kurtę w pastelowomigdałowym kolorze i lekką 
muślinową angarkhę, której niezawiązane troczki zwisały swobod
nie; na domiar wszystkiego mężczyzna trzymał w dłoni niebywale 
wręcz zwiewny wachlarz z piór.

Jeżeli zimą spotkasz się ze mną, niestraszne będą mi chłody 
Gdy swe loki na moich rozrzucisz ramionach - ni szal, ni koc niepotrzebne

Zgromadzeni wyrazili swe uznanie.

Czyż Madźnun szalony nawet w bezsile nie pielęgnował nastroju dobrego 
By wielbłądzicę Laili posilić pąkiem rozkwitłym serca własnego?

— Na Boga! - wykrzyknął Pandit Dźi. - Pomijając wszystko 
inne, jakże wspaniale „posilenie” zostało tu wywiedzione z „bezsi
ły”!

- Prawda — zgodzili się zebrani. - To jedyna słuszna interpre
tacja, inaczej nie da się tego fragmentu zrozumieć.

- Skoro tak twierdzicie - skinął głową Aga Sahib. - Posłu
chajcie proszę następnego:

Zwróć uwagę kochankom, niech szloch swój opanują
Rozmytą przez łzy uliczką nie da się dojść do domu

- Dobrze powiedziane - zawyrokował Śajch Sahib.
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- A pan czemu zamilkł? - zwróciłem się do Chana Sahiba. - 
Nie ma pan żadnych zastrzeżeń?

— Racja — poparł mnie Aga Sahib. — Taki koneser sztuki po
etyckiej nie powinien siedzieć cicho.

- Nie odzywam się, abyście nie uznali, że moje pochwały wy
nikają z ignorancji — odparł Chan Sahib.

— Ależ nigdy w życiu nie pozwoliłbym sobie na tak przewrotne 
rozumowanie! - zaprotestował Aga Sahib, a i pozostali słuchacze 
nieco zdziwili się tym wyznaniem. Aga Sahib kontynuował recytację.

Sami o siebie jesteśmy zazdrośni, w nas samych rywal się rodzi 
Obie te twarze ukażemy światu, gdy ukochana na nas spojrzy

Wszyscy pochwalili wyjątkową subtelność podtekstu zawarte
go w tym wierszu. Kolejny bajt brzmiał następująco:

To wciąż jeszcze młodzieniaszek, latawce chce puszczać
Lecz miast imponującej zabawki dostał mu się mały latawiec na sznurku

Ponownie była tu zawarta aluzja do Nawaba Sahiba, który jakiś 
czas wcześniej wyprawił z wielką pompą procesję weselną jednego 
z chłopców sprawujących opiekę nad książęcymi latawcami.

Niechaj ktoś spyta autorów wierszy, co mają znaczenie ukryte
Jak tajemnicę wyjawić skrywaną, gdy drzwi na kłódkę zamknięte?

— Nie można zaprzeczyć słuszności tego wiersza — zauważyłem.
- Umrao Dźan, niech pani uważnie słucha jego kompozycji — po
zwoliłem sobie na niewielką aluzję.

— Już wcześniej to dostrzegłam — odparła kobieta. — Potrafi 
wyrazić wszystko, co tylko zechce. Prawdziwy mistrz słowa.

- Czemuż wprost nie nazwie mnie pani odźwiernym piekieł?
- zapytał Aga Sahib i wyrecytował kolejny fragment:
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Sprawia radość w pewnym względzie młody wiek kochanki owej 
Choć brak monet i sezamek - zawsze sprzeczka pozostaje

Czasem stosuje obelgi, czasami zaś rękoczyny 
Nad niegodziwą kochanką byłoby miło mieć władzę

— Święta prawda - przytaknął Chan Sahib. - Jednak takie za
chowanie pozostaje w stanowczej sprzeczności z pańską szlachetną 
naturą.

- Któż jeszcze zachowuje szlachetność w obecnych czasach? - 
odparł Aga Sahib i kontynuował:

Dzięki boskiej mądrości niebiosa podobną nam parę z rzadka zsyłały 
Nie znajdziesz nędznika mnie równego, ni takiej jak ty złośnicy

— Wyśmienite - zawyrokował Nawab Sahib. — W kogo jednak 
wycelowane są te wersy?

- Powinien pan odgadnąć bez trudu - odpowiedział Aga Sa
hib. - Sam bowiem, choć nieoficjalnie, uczestniczy pan w opisy
wanych wydarzeniach.

— Proszę jednak odpowiedzieć — nalegał Chan Sahib.
- Cóż mogę odpowiedzieć? — wymijająco odrzekł Aga Sahib, 

przystępując do prezentacji następnej części wiersza.

Oddajemy życie dla zwodniczych wdzięków kunsztownej w stylu kokieterii 
Łączącej zalotne spojrzenia wielbłądzicy i przewrotność rumaka

— Ach, co za porównanie — wykrzyknęli zebrani.
— Cóż, skoro wam nie odpowiada, posłuchajcie czegoś innego:

Wydrę swe serce z piersi, gdy wstaniesz i odejdziesz 
Wydrapię własne oczy, jeśli znikniesz sprzed oczu moich

Bajt został oceniony jako wyśmienity.
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Wprostocie twej bierze początek stan niezwykłości pewnej 
Żadnych warkoczy, grzebienia, ani kadźalu ni missi

— Wielkie nieba — zawołała Umrao Dźan! — A więc dniem i no
cą ma wyglądać jak czupiradło?

- Na tym polega przyjemność płynąca z prostoty, a ponadto - 
jakaż oszczędność! — odparł Aga Sahib. Żart był celny — Umrao 
Dźan była wszak powszechnie znana jako osoba wielce oszczędna.

Kiedy o rupię nas poprosi, damy pieniądze bez zbędnej zwłoki
Bez gadaniny, czczej paplaniny, bez bełkotliwych mamrotów pod nosem

— Co za wersy! — zgromadzeni zgodnie chwalili kompozycję.
- Wcześniejsze też były świetne - zauważył Chan Sahib. - Ta 

sama gra słów mówiąca o podłości kochanki. Umrao Dźan, słysząc 
tę opinię, zgięła się wpół ze śmiechu, zaś Aga Sahib oświadczył:

- W porządku, nie będę więcej recytował tego typu wierszy, 
skoro moja ukochana okazała się nikczemna. Posłuchajcie w takim 
razie wersów zawierających subtelniejsze przemyślenia:

Ze względu na smukłość twej kibici, postawię na niej plusik 
Czy jednak pojmie tę subtelność ktoś o naturze tak chropawej?

— Przyznaję, że być może moja natura jest właśnie taka, jak był 
pan uprzejmy ją opisać — odezwał się Chan Sahib — ale na litość 
boską, o jaki plusik tu chodzi?

- Już wyjaśniam, proszę posłuchać - odpowiedział Aga Sahib.
- Buchalterzy zamiast zostawiać puste rubryki w swoich księgach, 
stawiają w nich znak '+’. Znaczenie jest więc takie, że kibić prak
tycznie nie istnieje. Ponadto, jedna kreseczka przecina drugą w sa
mym środku. To sugeruje, że również kibić ukochanej została prze
cięta, a potem ponownie połączona.

- Jakże to? — spytał zdumiony Chan Sahib.
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- Proszę nie pytać o takie subtelności - odparł Aga Sahib. - 
Och, dobrze więc, to przecież jasne, że w naukach matematycznych 
„plusik” symbolizuje dodawanie. Zabawne jest jednak to, że sam 
symbol nie jest istotny. Przenośny sens jest więc taki, że kibić, poza 
tym, że w zasadzie nie istnieje, dodatkowo łączy dwie części ciała.

- Dosyć, dosyć! - zgodnie zakrzyknęli słuchacze. - Subtelność 
myśli również ma swoje granice. Pańskie wersy pojmie tylko ten, 
kto jest biegły w nauce.

— Z tego właśnie powodu nie recytuję mojej poezji przed zwy
kłą publicznością — zauważył Aga Sahib. - Szkoda, że nie żyje mój 
mistrz, on z pewnością doceniłby utwór. A tak - nie ma komu go 
zrozumieć... No dobrze, proszę posłuchać zakończenia. Przykro 
mi, że nikomu nie podoba się to, co zaprezentowałem.

Wystarczy, Kozaku, wystarczy! Pohamuj swe skłonności wiodące do zamętu 
Ogromny zgiełk powstanie, gdy armii tematów nie powstrzymasz

Zebrani poprosili, aby Aga Sahib powtórzył zamykający dwu
wiersz, co ten uczynił z ochotą.

— Wybrał pan niezwykle wymowny pseudonim — ocenił 
Nawab Sahib. — Kozak.

- Powiedziałbym taki sobie - odparł Aga Sahib. — Ale nie jest 
całkiem nieuzasadniony. Po pierwsze, nawiązuje do tradycji przod
ków pańskiego uniżonego sługi, którzy w dawnych czasach zajmo
wali się wojaczką i rabunkiem na stepach kipczackich. Po drugie, 
przydomek mego mistrza brzmiał Sarik (‘Złodziej’) — i też nie można 
rzec, aby był niestosowny, albowiem mistrz mój (oby spoczywał 
w pokoju) przez całe życie kradł i przetwarzał wątki wcześniejszych 
poetów. Wystarczy zajrzeć do jego dywanu - nie wiem, czy udało
by się znaleźć tam choć jeden oryginalny wers. Gdy więc chwyci
łem w dłonie własnego osądu lejce rumaka poezji, uznałem, iż 
„złodziejstwo” będzie słusznym wyrazem mej chwały i przyjąłem 
przydomek „Kozak”*. Poza tym ma on nieco przewrotny i zawadiac

25



ki wydźwięk. Wasz uniżony sługa uczynił bowiem swym zwycza
jem (i ma zamiar ów zwyczaj kontynuować) bezprawne rabowanie 
utworów stworzonych przez poetów minionych, obecnych oraz przy
szłych, przywłaszczanie ich i wykorzystywanie do własnych celów.

- Serdeczne gratulacje - wykrzyknął rozbawiony Nawab Sahib.
To był już koniec muśairy. Podano mrożoną falsę i każdy wy

pił jedną czy dwie porcje, po czym uczestnicy spotkania udali się 
do swych domów. Następnie rozłożono dastarchany i w trójkę - 
Munśi Sahib, Umrao Dźan oraz ja sam — zasiedliśmy do kolacji.

- Proszę przypomnieć ów otwierający dwuwiersz, który recy
towała pani wcześniej - zwrócił się Munśi Sahib do Umrao Dźan. 
Kobieta spełniła jego prośbę:

Ach, Ada! Komu opowiem o smutkach mego serca! 
Zycie wodziło nas, zbłąkanych, po tym świecie.

— Nie mam wątpliwości, że koleje pani życia musiały być do
prawdy niezwykle interesujące - powiedział Munśi Sahib. - Roz
myślałem o tym od momentu, w którym usłyszałem ten bajt. Gdy
by zechciała pani wyjawić swoją historię, na pewno byłaby to bar
dzo zajmująca opowieść.

Poparłem słowa przyjaciela. Umrao jednak skrzętnie unikała 
tematu.

Nasz uroczy gospodarz od najmłodszych lat przejawiał ogrom
ne zamiłowanie do wszelkiego rodzaju opowieści i baśni. Poza Ba
śniami tysiąca i jednej nocy oraz Przygodami Amira Hamzy przeczytał 
też wszystkie części Ogrodu wyobraźni*. Nie było powieści, której 
by nie znał. Jednak gdy spędził kilka dni w Lakhnau i poznał 
prawdziwie elegancką formę języka, którą posługiwali się mieszkań
cy tego miasta - jego słabość do powieści pełnych pompatyczności 
i sztuczności, jakie cechowały styl większości autorów, zaczęła po
woli słabnąć.
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Zachwycał go niezmiernie sposób, w jaki mówiły wykształco
ne lakhnauskie elity. Werset otwierający kompozycję Umrao zbu
dził w jego sercu koncept, do którego aluzję uczynił chwilę wcze
śniej. Koniec końców, jego zapał przy moim poparciu wywarły na 
Umrao odpowiedni nacisk i kobieta zaczęła przychylniej traktować 
pomysł opowiedzenia nam swej historii.

Oczywiście styl, w jakim wyrażała się sama Umrao Dźan był 
niezwykle elegancki - dlaczego zresztą miałby być inny? Przede 
wszystkim była przecież osobą wykształconą, poza tym — wykształco
ną wśród najbardziej ekskluzywnych kurtyzan. Przebywała w towa
rzystwie mężczyzn wywodzących się z książęcych rodów, miała 
nawet dostęp do pałaców królewskich. O tym, co widziała na wła
sne oczy, inni co najwyżej mogli byli usłyszeć...

Gdy Umrao snuła swoją opowieść, ja potajemnie ją zapisywa
łem. Kiedy została ukończona, pokazałem jej manuskrypt. W pierw
szej chwili Umrao Dźan była wściekła, niewiele jednak mogła po
cząć. Nieco później oswoiła się z tym faktem i przestała protesto
wać. Przeczytała też manuskrypt i poprawiła go tu i ówdzie - wszę
dzie tam, gdzie pozostały jakieś niedopracowane szczegóły.

Znałem Umrao Dźan od czasów, gdy spotykała się z Nawa- 
bem Sułtanem. Sam zresztą byłem wówczas jej stałym gościem. Nie 
mam wątpliwości, że słowo po słowie, wszystko, co zostało opisane 
w tej biografii, jest szczerą prawdą. Jednak to tylko moja osobista 
opinia. Czytelnicy mają prawo do własnych osądów - jakiekolwiek 
by one nie były.

Mirza Ruswa 
Lakhnau, marzec 1899
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Rozdział I

Moja historia, czy historia świata - 
Któraż sprawi opowieść więcej przyjemności?

M
irzo Ruswo, dlaczego prowokuje mnie pan swymi pyta
niami? Cóż może być ciekawego w tej opowieści, którą 
tak bardzo pragnie pan usłyszeć, w historii losów takiej 
jak ja nieszczęśnicy? Dryfującej przez życie, nędznej istoty, bez

domnej i opuszczonej, która przyniosła hańbę własnej rodzinie 
i zarówno w tym, jak i w następnym, lepszym świecie, będzie potę
piona na wieki? Skoro pan jednak nalega - zgoda, nie odmówię 
panu tej rozrywki. Proszę więc słuchać uważnie...

Nie mogę pochwalić się szlachetnym pochodzeniem, prawda 
jest bowiem taka, że nie pamiętam nawet imion moich przodków. 
Jedyne, co sobie przypominam, to że dom, w którym mieszkałam, 
znajdował się gdzieś na przedmieściach Fajzabadu. Był on zbudo
wany z cegieł, wokół zaś stały zwyczajne gliniane chaty i szopy, 
należące do mieszkających tam, prostych ludzi: nosiwodów, goli- 
brodów, praczy, garncarzy... W sąsiedztwie, oprócz naszego, stał 
jeszcze jeden piętrowy dom. Jego właścicielem był niejaki Dilawar 
Chan.

Mój ojciec zatrudniony był w mauzoleum Bahu Begam Sahi- 
by, ale na czym polegała jego praca - nie wiem. Pamiętam tylko, że 
ludzie zwracali się do niego „Dźamadar”.
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Dni upływały mi na zabawach z bratem, który był tak do 
mnie przywiązany, że nie odstępował mnie na krok. Nie potrafię 
nawet opowiedzieć, jak bardzo się cieszyliśmy, kiedy ojciec wieczo
rami wracał z pracy. Ja obejmowałam go z całych sił w pasie, brat 
pędził, wołając „Tata! Tata!” i ciągnął roześmianego i uradowanego 
ojca za ubranie. Ojciec przytulał mnie i poklepywał po plecach, 
brata brał na ręce i całował. Pamiętam, że nigdy nie wracał do do
mu z pustymi rękami. Czasami przynosił laseczki trzciny cukrowej, 
czasami sezamowe laddu w miseczce wytłoczonej z liści i wśród 
bratersko-siostrzanych przekomarzań następowało dzielenie łakoci. 
Brat najchętniej porywał lizaki z trzciny cukrowej, ja zagarniałam 
miseczkę ze słodyczami. Mama szykowała jedzenie w letniej kuchni 
zwanej khaprail. Ojciec zwykle jeszcze nie zdążył usiąść, a już za
czynałam zamęczać go swoimi sprawami: „Ojej, tato! Nie przynio
słeś lalki? Zobacz jakie mam zniszczone klapki! W ogóle się tym nie 
przejmujesz! Wiesz, że złotnik wciąż nie przysłał dla mnie naszyjni
ka? Niedługo ceremonia odstawienia od piersi mojej ciotecznej 
siostry, tatusiu kochany, co ja mam założyć na tę okazję? 
I żeby nie wiem co, muszę mieć nowe ubranie na Id, po prostu 
muszę i już!”. Mama wołała mnie, kiedy jedzenie było już gotowe. 
Przynosiłam koszyk z roti i sosjerkę pełną curry. Rozkładałyśmy 
dastarchan, mama szykowała porcje dla wszystkich i wspólnie sia
daliśmy do posiłku. Po jedzeniu dziękowaliśmy Bogu, ojciec od
prawiał wieczorny namaz i kładliśmy się spać. Ojciec wstawał 
o świcie i gdy on odmawiał poranną modlitwę, ja zrywałam się 
z mojego posłania, aby złożyć kolejne zamówienia: „Tato, dzisiaj 
nie zapomnij kupić mi lalki! I przynieś dużo gujaw i pomarań- 
czy!... .

Po modlitwie, przesuwając palcami paciorki różańca, ojciec 
wdrapywał się na poddasze, otwierał gołębnik i sypał ptakom ziar
no. Kilka gołębi wypuszczał na oblot. Mama w tym czasie kończyła 
poranne porządki i szykowała jedzenie, ponieważ ojciec wychodził 
bardzo wcześnie - jeszcze przed szóstą - do pracy. Potem mama 
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siadała do szycia i cerowania. Zabierałam mojego małego brata na 
wyprawy po okolicy albo zostawiałam go pod tamaryndowcem 
rosnącym naprzeciw drzwi naszego domu, a sama biegłam bawić się 
z innymi dziećmi. Jakże szczęśliwe to były dni! Nie miałam żad
nych zmartwień. Wśród dzieci, z którymi zwykłam się bawić, żadne 
mi nie dorównywało - to ja jadłam najsmaczniejsze jedzenie i nosi
łam najlepsze ubrania. Nie pragnęłam niczego, bo nie wiedziałam, 
że może istnieć na świecie cokolwiek, czego mogłabym pragnąć. 
Nie było w okolicy domu wyższego niż nasz. Wszyscy wokół 
mieszkali w chatach albo małych lepiankach, a nasz dom miał 
z dwóch stron przestronne werandy, hol i kilka pokoi. Z jednej 
strony holu wchodziło się do kuchni, z drugiej znajdowały się 
schody wiodące na piętro. Mieliśmy więcej naczyń i utensyliów 
kuchennych niż potrzebowaliśmy, mieliśmy dywany i białe płótna, 
które się na nich rozścielało. Sąsiedzi przychodzili pożyczać od nas 
wszystkie te rzeczy. Wodę do naszego domu dostarczał nosiwoda, 
podczas gdy inne kobiety musiały same chodzić po wodę do studni. 
Gdy ojciec wychodził z domu w swym uniformie, ludzie kłaniali 
mu się nisko i pozdrawiali go z szacunkiem. Mama, wybierając się 
w odwiedziny, przebywała drogę w palankinie; kobiety z sąsiednich 
domów chodziły piechotą.

Ja również wyglądałam lepiej niż moi towarzysze zabaw. Choć 
nie można było zaliczyć mnie do szczególnie urodziwych, prezen
towałam się zupełnie dobrze — znacznie lepiej, niż obecnie. Miałam 
karnację barwy jasnego miodu (nieco ciemniejszą od kwiatu żółtej 
ćampy) i ogólnie byłam raczej ładna — dość wysokie czoło, ogrom
ne oczy, pełna, dziecięca buzia, nos - nie orli wprawdzie, jednak 
ani spłaszczony, ani zadarty. Jak to u młodziutkiej dziewczyny, 
figurę też miałam dobrą, chociaż ani teraz nie jestem, ani wtedy nie 
byłam szczególnie drobnej budowy. Dobrze pasowały do tej figury 
moje ubrania: szarawary o jedwabnych, czerwonych, ciasno opina
jących łydki nogawkach i pasie szytym z cwelichu, haftowana kurta 
i muślinowa dupatta. Miałam po trzy srebrne bransoletki na każdej 
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ręce, naszyjnik, a w nosie złoty kolczyk; kolczyki innych dziewczy
nek były ze srebra. Dopiero co przekłuto mi uszy i przez dziurki na 
razie przewleczone były niebieskie nitki - zamówienie na złote 
kolczyki zostało złożone u złotnika.

Postanowiono wydać mnie za mąż za stryjecznego brata, syna 
siostry mojego ojca. W chwili zaręczyn miałam dziewięć lat. Tamta 
rodzina, znacznie lepiej sytuowana od naszej (stryjenka wyszła za 
mąż za zamindara z Nawabgandźu), bardzo nalegała na nasz ślub. 
Jeszcze przed zaręczynami byłam u nich kilka razy z mamą. Żyli 
zupełnie inaczej niż my. Ich dom był wprawdzie gliniany, nie mu
rowany, ale za to niezwykle przestronny, z krytym strzechą dachem 
i szerokimi wejściami. Posiadali wielkie stado krów, byków i bawo
łów, w gospodarstwie była więc obfitość mleka i masła. Mieli też 
ogromne ilości zboża, a gdy dojrzewała kukurydza, kolby znoszono 
całymi koszami. W wielkich stosach piętrzyły się też wiązki trzciny 
cukrowej. Któż dałby radę zjeść to wszystko!

Poznałam również mojego narzeczonego (mimo że przecież 
byliśmy już zaręczeni) — właściwie bawiliśmy się razem. Ojciec 
zgromadził cały niezbędny posag, brakowało mu tylko niewielkiej 
sumy pieniędzy na sam ślub, którego termin został wyznaczony na 
miesiąc radźab.

Nocami rodzice rozmawiali o moim zamążpójściu, a ja pod
słuchiwałam ukradkiem i w duszy radowałam się tym, czego udało 
mi się dowiedzieć. Mój narzeczony był lepszy od narzeczonego 
Kariman, równej mi wiekiem córki gręplarza. Jej miał ciemną skórę 
- mój jasną. Twarz narzeczonego Kariman pokrywała gęsta broda - 
mój narzeczony nie miał jeszcze nawet porządnych wąsów. Jej na
rzeczony nosił brudne wiązane w pasie dhoti i kamizelkę w kolorze 
zielonego groszku - mój zawsze był porządnie ubrany. Jakże wspa
niale wyglądał podczas święta Id w zielonej płóciennej kurcie, je
dwabnych szarawarach, topi przetykanej złotą nitką i aksamitnych 
pantoflach! Narzeczony Kariman zawijał tylko na głowie turban 
i chodził boso.
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Byłam szczęśliwa - dlaczego nie miałabym być? Nikomu spo
śród moich znajomych nie powodziło się lepiej niż mnie. Wygląda
ło na to, że wszystkie moje marzenia wkrótce się spełnią.

Nie przypominam sobie, żeby przytrafiło mi się jakiekolwiek 
zmartwienie dopóki mieszkałam w domu rodziców. Raz tylko, 
podczas zabawy w ciuciubabkę, zgubiłam jeden z pierścionków. To 
był tani, srebrny pierścionek, niewart pewnie i jednej anny. Teraz 
potrafię to ocenić, skąd jednak wtedy mogłam wiedzieć, jaka była 
jego rzeczywista watrość? Płakałam tak strasznie, że aż spuchły mi 
oczy i cały dzień kryłam się przed mamą. Wreszcie wieczorem ma
ma zobaczyła mój pusty palec i gdy spytała, co się stało, musiałam 
jej powiedzieć. Wymierzyła mi siarczysty policzek, po którym za
częłam głośno płakać, aż w końcu płacz przeszedł w konwulsyjny 
szloch. Wtedy do domu przyszedł ojciec. Nakrzyczał na matkę, 
mnie zaś tulił i pocieszał tak długo, aż się uspokoiłam.

Bez wątpienia ojciec kochał mnie bardziej niż mama. Nigdy 
nie pozwalał tknąć mnie palcem, podczas gdy matka karciła mnie 
za najdrobniejsze przewinienia. Jej oczkiem w głowie był mój 
młodszy brat i wiecznie obrywałam za niego cięgi. Kochałam go 
jednak nade wszystko. Często, aby zrobić mamie na złość, odma
wiałam opieki nad nim, jednak gdy tylko spuściła nas z oka, na
tychmiast brałam go na ręce, sadzałam sobie na kolanach, pieściłam 
i tuliłam. Na widok matki szybko zdejmowałam go z kolan, on 
zaczynał płakać, matka zaś sądząc, że to przeze mnie, łajała mnie 
bez końca.

Pomimo tego wszystkiego matka wychodziła ze skóry gdy tyl
ko przydarzała mi się najlżejsza nawet choroba. Zapominała o je
dzeniu i piciu, nie spała całe noce. Jednych prosiła o lekarstwo, 
innych o zaklęcie, bylebym tylko wydobrzała.

Na potrzeby mojego posagu mama dała ojcu wszystkie swoje 
naszyjniki: „Niech dołożą nieco srebra, przetopią je i zrobią nowe 
ozdoby”. Pozostałą biżuterię poleciła odświeżyć i wypolerować. 
Zostawiła sobie tylko kilka potrzebnych naczyń, a całą resztę kazała 
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dla mnie świeżo ocynkować. Na uwagę ojca, aby troszczyła się też 
o własną przyszłość, odparła: „Nie martw się o mnie. Twoja siostra 
jest żoną zamindara. Niech wie, że jej brat dobrze wyposażył swą 
córkę. Wprawdzie to twoja siostra, ale będzie również jej teściową, 
a wiesz jakie są teściowe. Ludzie nas wykpią, jak puścimy córkę 
gołą i bosą”.

Mirzo Sahibie! Teraz, gdy opowiedziałam panu o moim dzie
ciństwie i domu rodzinnym, sam może pan ocenić, czy byłabym 
szczęśliwa, czy nie, gdyby dane mi było tam pozostać. Ja jestem 
całkowicie pewna, że byłabym bardzo szczęśliwa.
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Rozdział II

Czemu zbłądziłam, uległam szaleństwu namiętności 
—przyczynę znam, lecz jak powody wyjaśnię memu mistrzowi?

C
zęsto słyszałam, jak mówiono, że jeśli dziewczyna urodziła 
się w domu prostytutki, niewielkie ma szanse na zmianę 
własnego przeznaczenia. Można się po niej spodziewać 
samych najgorszych rzeczy i zdolna jest do wszystkiego, bo dorasta

ła w środowisku przesiąkniętym na wskroś rozwiązłością i zepsu
ciem. Każdy, z kim się styka - czy to matka, czy siostra - jest ży
wym przykładem upadku i rozpusty. Ale dla dziewcząt z porząd
nych domów, które z własnej woli wstępują na drogę zepsucia, 
nawet śmierć byłaby nadmiarem łaski.

Muszę tak dokładnie, jak to tylko możliwe, wyjaśnić powody, 
które zmusiły mnie do wyboru profesji kurtyzany. Inaczej ludzie 
powezmą przekonanie, że podobnie, jak w przypadku innych 
dziewcząt, kierowało mną wrodzone zepsucie i skłonność do rozpu
sty. Że termin ślubu był dla mnie zbyt odległy; albo że zakochałam 
się w innym mężczyźnie i uciekłam z nim, a gdy mnie porzucił, 
wdałam się w następny nieudany romans, potem w kolejny 
i stopniowo przechodziłam z rąk do rąk, aż stało się to moim za
wodem. Tak przecież dzieje się bardzo często. Sama widziałam 
niejedną, a i słyszałam o wielu porządnych dziewczętach i kobie
tach, które w taki właśnie sposób stoczyły się na złą drogę i dobrze 
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znam tego przyczyny. Pierwsza to ta, że rodzice nie wydają młodej 
dziewczyny za mąż od razu, gdy dojrzeje ona do małżeństwa. Dru
ga, to ślub z kimś, kogo dziewczyna nie potrafi zaakceptować — 
a rodzice przecież często pozbywają się córek, oddając je pierwsze
mu lepszemu kandydatowi, bez względu na jego wiek, wygląd czy 
temperament. Wtedy, nie mogąc ułożyć sobie życia z własnym 
mężem, dziewczyna ucieka z domu. Są jeszcze i takie, które miały 
nieszczęście stracić mężów jako młodziutkie dziewczęta, a znoszenie 
trosk wdowiego stanu okazało się być ponad ich siły. Te, jeśli im 
się poszczęści, znajdują drugiego męża, jeśli jednak los im nie sprzy
ja, wpadają w złe towarzystwo i kończą na ulicy. Mnie jednak nie 
spotkała żadna z tych rzeczy. To wyłącznie splot nieszczęśliwych 
wydarzeń, pech i ślepy traf sprowadziły mnie na złe ścieżki, a gdy 
już zaczęłam się po nich błąkać, nie było drogi odwrotu.

Dilawar Chan, którego dom stał niedaleko naszego, sprzymie
rzył się z dakoitami. Przez wiele lat odsiadywał wyrok w lakhnau- 
skim więzieniu i właśnie w tym czasie, o którym mowa, zdołał 
wyjść na wolność, uzyskawszy wcześniej nie wiadomo czyje popar
cie. Do mojego ojca Dilawar Chan żywił zapiekłą urazę. Kiedy 
aresztowano go w Fajzabadzie, ludzie z okolicy zostali wezwani 
przed sąd, by złożyć zeznania na temat jego postępków. Jednym ze 
świadków był mój ojciec, człowiek z natury prostoduszny i praw
domówny. Sędzia włożył mu do ręki Koran i zapytał: „No, dźama- 
darze, powiedzcie prawdę, co to za człowiek ten Dilawar Chan?”. 
I ojciec wyznał zgodnie z prawdą wszystko, co o nim wiedział. Od 
tej pory Dilawar Chan podsycał w swym sercu nienawiść i pragnie
nie zemsty. Po wyjściu z więzienia, na złość ojcu zaczął oblatywać 
gołębie i pewnego dnia udało mu się zagarnąć gołębia ze stada mo
jego ojca. Ojciec poszedł odzyskać ptaka i oferował cztery anny, 
lecz łotr zażądał dwakroć więcej. O zmierzchu, kiedy ojciec był 
jeszcze w pracy, wyszłam z jakiegoś powodu przed dom i ujrzałam 
Dilawara Chana stojącego pod tamaryndowcem. „Chodź, dziecko 
— odezwał się do mnie. — Twój ojciec dał mi pieniądze, możesz 
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zabrać waszego gołębia”. Wpadłam w pułapkę, którą na mnie za
stawił i poszłam z nim. Jego dom stał w pewnej odległości od in
nych zabudowań. Wewnątrz nie było żywego ducha. Gdy tylko 
weszliśmy, Dilawar Chan zaryglował drzwi od środka. Chciałam 
krzyczeć, lecz wepchnął mi do ust starą szmatę, a ręce związał 
chustką. Dom miał tylne wyjście. Dilawar Chan przewrócił mnie 
na ziemię, otworzył tylne drzwi i zawołał człowieka o imieniu Pir 
Bachsz. Gdy jego kompan nadszedł, podnieśli mnie wspólnie 
i wpakowali na wóz zaprzężony w woły, które żwawo ruszyły 
z miejsca.

Z przerażenia nie mogłam oddychać. Nie byłam w stanie nic 
zrobić, byłam bezradną ofiarą w łapach okrutnika. Dilawar Chan 
siedział na wozie, przyciskając mnie kolanem do podłogi. W ręce 
miał nóż, w oczach żądzę mordu. Pir Bachsz powoził, popędzając 
woły. Wkrótce zapadła noc, ze wszystkich stron otoczyła nas ciem
ność. Była zima, zerwał się lodowaty wiatr. Ledwie żywa, trzęsłam 
się cała z chłodu, a z oczu nieprzerwanym strumieniem płynęły mi 
łzy. Zdałam sobie sprawę z mojego straszliwego położenia. Ojciec 
wróci z pracy i zacznie mnie szukać. Brat będzie się beztrosko ba
wił, bo skąd miałby wiedzieć, jakie nieszczęście mnie spotkało. 
Rodzice, brat, dom z werandą, podwórko, kuchnia - wszystko jak 
żywe stanęło mi przed oczami. Bałam się o swoje życie, bowiem 
Dilawar Chan co chwilę wygrażał mi nożem i byłam przekonana, 
że za moment zatopi go w mojej piersi. Nie miałam już wprawdzie 
knebla w ustach, ale i tak ze strachu przed śmiercią nie byłam 
w stanie wydobyć z siebie głosu. A gdy ja znajdowałam się w takim 
stanie, Dilawar Chan i Pir Bachsz, śmiejąc się w najlepsze, obrzuca
li najbardziej plugawymi wyzwiskami mnie i moich rodziców.

- Spójrz tylko! - mówił Dilawar Chan. - Powiadają, że kto się 
odważny urodził, ten nawet po dwunastu latach pomści własną 
krzywdę. Pomyśl tylko, bracie, jak ten kurwi syn musi teraz cier
pieć!
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— Faktycznie, potwierdziłeś, że przysłowie mówi prawdę — od
parł Pir Bachsz. — Przecież właśnie jakieś dwanaście lat temu cię 
aresztowali.

- Dokładnie dwanaście - potwierdził Dilawar Chan. - Co ja 
musiałem znieść w tym Lakhnau! No, ale on dobrze popamięta ten 
dzień. To tylko mój pierwszy ruch. Potem zamierzam go zabić.

- Nie gadaj! — nie dowierzał jego towarzysz.
— A co sobie wyobrażasz? Jeśli tego nie zrobię, nie będę go

dzien miana prawdziwego Pathana - wyjaśnił Dilawar Chan.
— Dobrze, dobrze — pojednawczo odezwał się Pir Bachsz. — 

Wierzę, że zrobisz tak, jak mówisz.
— Poczekaj, to się przekonasz — odparł Dilawar Chan.
- A z nią co chcesz zrobić? - spytał Pir Bachsz.
- Jak to co? - wzruszył ramionami Dilawar Chan. - Zabijemy 

ją, wyrzucimy do rynsztoka i jeszcze tej nocy wrócimy do domu.
Usłyszawszy to, nie miałam wątpliwości, że mój koniec jest 

bliski. Łzy przestały mi cieknąć z oczu, serce zaczęło gwałtownie 
tłuc się w piersi. Stężały mi mięśnie rąk i nóg, a szyja zwiotczała 
tak, jak dzieje się to w chwili śmierci. Jednak ten widok nie wywo
łał u drania żadnego współczucia, za to z całej siły łupnął mnie 
pięścią w żołądek, aż z bólu zgięłam się wpół, niemal spadając 
z wozu.

- Jak mi zapłacisz, jeśli ją zabijesz? — zainteresował się Pir 
Bachsz.

- Dostaniesz wszystko co do grosza - odpowiedział Dilawar 
Chan.

- A pieniądze skąd weźmiesz? — pytał dalej Pir Bachsz. - My- 
ślałem, że masz inne zamiary.

- Bądź spokojny. Najwyżej sprzedam gołębie, jeśli nie uda mi 
się w inny sposób zdobyć pieniędzy.

— Głupiś. Po co masz sprzedawać gołębie? Jak chcesz, to zdra
dzę ci lepszy sposób.

— Mów — rozkazał Dilawar Chan.
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- Stary, zabierzmy dziewczynę do Lakhnau i tam ją sprzedaj
my — zaproponował Pir Bachsz.

Przekonana o czekającej mnie rychłej śmierci, nie słyszałam 
dokładnie, co mówili moi oprawcy, ich głosy bowiem docierały do 
mnie jak przez gęstą mgłę. Zrozumiałam jednak to, co powiedział 
Pir Bachsz i w moje serce wstąpiła otucha. Błogosławiłam go 
w głębi duszy, jednak wciąż nie wiedziałam, co zadecyduje drugi 
niegodziwiec.

- Dobrze, zobaczymy jak się sprawy potoczą. Tymczasem 
jedzmy - powiedział po chwili Dilawar Chan.

— Może zatrzymamy się tu na jakiś czas? — Pir Bachsz wskazał 
przed siebie. — Tam dalej pod drzewem pali się ognisko. Pójdę tam 
i przyniosę trochę węgielków do hukki.

Gdy Pir Bachsz odszedł by zdobyć żar, w mojej głowie naro
dziła się wątpliwość, czy przypadkiem przed jego powrotem Dila
war Chan nie zechce ze mną skończyć. Bardzo pragnęłam żyć 
i zaczęłam głośno płakać, lecz bandzior natychmiast uderzył mnie 
kilka razy w twarz.

— Bądź cicho, bachorze, bo inaczej zrobię użytek z tego no
ża...! — wrzasnął na mnie. — Histerie mi tu będzie urządzać... — 
i dołożył jeszcze stek obelg.

- Proszę cię, bracie, nie rób tego! - pohamował go z pewnej 
odległości Pir Bachsz, który nie odszedł był jeszcze zbyt daleko.

— Dobrze, dobrze — odkrzyknął Dilawar Chan. — Idź i przy
nieś ten żar.

Pir Bachsz ruszył dalej i po niedługim czasie wrócił z żarzący
mi się kawałkami węgla drzewnego. Przygotował hukkę i wręczył ją 
swojemu kompanowi.

— To jak myślisz, ile można za nią dostać? — spytał Dilawar 
Chan, gdy już solidnie pociągnął z fajki. — I kto to zorganizuje? 
Byłby kłopot, gdyby nas aresztowali.
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- Daj spokój, chłopie, nikt nas nie aresztuje - odparł Pir 
Bachsz. - Już moja w tym głowa, żeby pchnąć sprawę. W Lakhnau 
bez przerwy załatwia się takie interesy. Pamiętasz mojego szwagra?

- Karim! - wykrzyknął Dilawar Chan.
- Właśnie - potwierdził Pir Bachsz. - On w taki sposób zara

bia na życie. Porwał już dziesiątki dzieciaków i z dobrym zyskiem 
sprzedał je w Lakhnau.

— Gdzie się teraz podziewa?
- Jak to gdzie? Na pewno jest w Lakhnau, w domu swoich te

ściów, po drugiej stronie rzeki Gomti.
— Ale ile jest wart taki dzieciak? — drążył Dilawar Chan.
- Zależy od tego, jak wygląda.
- A za tę tutaj ile można by wziąć?
- Sto, a jak los się uśmiechnie to i sto pięćdziesiąt rupii — oce

nił Pir Bachsz.
- Masz złudne nadzieje, stary! Sto, sto pięćdziesiąt? Przecież 

ona wygląda całkiem nijako... i sto rupii byłoby za nią nadto — 
powątpiewał Dilawar Chan.

— Co ci szkodzi spróbować? - perswadował Pir Bachsz. - Jak 
się uda, to zarobisz. Co ci przyjdzie z tego, że ją zabijesz?

Po tych słowach Dilawar Chan nachylił się do swego kamrata 
i powiedział mu prosto do ucha coś, czego nie usłyszałam. Pir 
Bachsz odpowiedział:

- Tak właśnie myślałem. Przecież nie jesteś głupi.
Jechaliśmy przez całą noc. Sparaliżowana strachem, oczami 

wyobraźni wciąż widziałam własną śmierć. Siły mnie opuszczały, 
ciało miałam coraz bardziej zdrętwiałe. Mówią, że sen ogarnie 
w końcu nawet tego, kto skazany na upalowanie, oczekuje wyko
nania wyroku. W końcu więc i mnie zamknęły się oczy. Pir Bachsz, 
wiedziony nieoczekiwanym ludzkim odruchem, litościwie nakrył 
mnie przeznaczoną dla wołów derką. W nocy kilkakrotnie budzi
łam się ze snu. Otwierałam oczy, ale ze strachu bałam się drgnąć 
i leżałam bez ruchu. Wreszcie za którymś razem odważyłam się 
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i ostrożnie wyjrzałam spod derki. Okazało się, że jestem na wozie 
sama. Uchyliłam boczną plandekę i zerknęłam ukradkiem. Przed 
sobą dostrzegłam rząd glinianych chałup. Dilawar Chan i Pir 
Bachsz kupowali coś na straganie z żywnością. Wyprzęgnięte woły 
przeżuwały sieczkę pod rozłożystym figowcem. Kilku wieśniaków 
siedziało wokół ogniska, grzejąc się i pociągając z cilamu. Pir 
Bachsz podszedł do wozu i dał mi trochę prażonej ciecierzycy. Za
częłam jeść z rozkoszą, od poprzedniego dnia bowiem nic nie mia
łam w ustach i byłam straszliwie głodna. Potem przyniósł dzbanek 
z wodą. Wypiłam trochę i spokojnie położyłam się z powrotem.

Po długim postoju Pir Bachsz zaprzągł woły. Dilawar Chan 
nabił hukkę i usiadł obok mnie. Jechaliśmy dalej. Tamtego dnia już 
nie był dla mnie taki okrutny. Nie wywijał nożem, nie poszturchi
wał mnie ani mi nie groził. Obydwaj cały czas palili, zatrzymując 
się w różnych miejscach, by na nowo napełnić hukkę, rozmawiali, 
a nawet zaczęli śpiewać, gdy rozmowa ich znużyła. Jeden śpiewał, 
drugi słuchał, potem znowu rozmawiali. Ich konwersacja często 
przeradzała się we wzajemne obelgi. Wtedy zakasywali rękawy 
i mocniej ściągali się w pasie. Jeden zeskakiwał z wozu, drugi był 
gotów chwycić go za gardło. Potem nagle coś studziło ich zapędy 
i kłótnia ustawała. Pogodzeni rozmawiali ze sobą jak najlepsi przy
jaciele - jak gdyby w ogóle nie było między nimi żadnych nieporo
zumień. Jeden mówił:

- O cóż mielibyśmy się w ogóle kłócić?
- O nic zgoła — odpowiadał drugi.
- W porządku, co było, to było - oznajmiał pierwszy.
- Co było, to było - potwierdzał drugi.
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Rozdział III

Nie broń, ptaszniku, bić skrzydłami o pręty klatki 
Pierwsza to wszak noc zniewolenia

O
powiedziałam panu o mej pierwszej nocy w niewoli. Do 
ostatnich dni nie zapomnę własnej bezsilności. Po dziś 
dzień dziwię się jak w ogóle zdołałam przeżyć. Ach! Jakże 
trudno było memu sercu nie poddać się! Przeklęty Dilawar Chan! 

Dostał jednak za swoje na tym świecie. Jaka wszak z tego pociecha 
dla mej duszy? Nawet gdybym nakarmiła sępy i wrony poszatko- 
wanym ciałem tego nędznika, nie przyniosłoby mi to ulgi. Z pew
nością po śmierci smaży się w piekle, a Bóg, o ile jest sprawiedliwy, 
w dniu sądu ześle nań gorsze jeszcze męki.

Co przeżywali moi rodzice! Jakże musieli przeklinać los! Wy
starczy, Mirzo Sahibie. Dziś opowiedziałam już dosyć, resztę opo
wiem jutro. Teraz czuję, że pęka mi serce. Niech mi pan pozwoli 
płakać...

Co pan zrobi wysłuchawszy historii o tym, jak zostałam kurty
zaną? Może jednak pozwoli mi pan przerwać opowieść właśnie 
w tym miejscu? Myślę, że byłoby lepiej, gdyby Dilawar Chan mnie 
zabił, a garść ziemi pokryłaby na wieki mą cnotę. Dobre imię mo
ich rodziców nie zostałoby zbrukane, nie okryliby się hańbą przed 
Bogiem i ludźmi.
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Tak, widziałam moją matkę jeszcze jeden raz. Kiedy to było? 
Jakże dawno! Bóg jeden wie czy jeszcze żyje. Doszły mnie słuchy, 
że mego młodszego brata łaskawy Bóg obdarzył synem, który ma 
teraz jakieś piętnaście lat, oraz dwiema córkami. Pragnęłabym tak 
bardzo spotkać się z nimi! To przecież całkiem niedaleko, do Fajza- 
badu można dotrzeć za kilka marnych rupii. Mam jednak związane 
ręce.

Wówczas, gdy jeszcze nie było kolei, podróż z Fajzabadu do 
Lakhnau zajmowała cztery dni. Lecz Dilawar Chan, z obawy, że 
mój ojciec mógłby go śledzić, wybierał drogi przez nie wiadomo 
jakie pustkowia i do Lakhnau dotarliśmy po ośmiu dniach. Skądże 
ja, nieszczęsna, miałam wiedzieć gdzie jest Lakhnau? Jednak z roz
mów między Dilawarem Chanem a Pirem Bachszem wywniosko
wałam, że tam właśnie mnie zabierają. Słyszałam w domu nazwę 
Lakhnau, wspominano ją, bowiem ojciec mojej mamy pracował 
jako odźwierny w jednym z tamtejszych pałaców. Pewnego razu 
przyjechał nawet do Fajzabadu. Przywiózł mi mnóstwo słodyczy 
i zabawek. To bardzo miłe wspomnienie.

W Lakhnau zostałam umieszczona w domu teścia Karima, 
który znajdował się za rzeką Gomti. To był prymitywny dom, 
a teściowa Karima wyglądała jak stara obmywaczka trupów. Zosta
łam zamknięta w niewielkiej komórce i pozostałam tam przez cały 
dzień, aż do wieczora, gdy niespodziewanie drzwi pomieszczenia 
otwarto. Bardzo młoda kobieta (była to żona Karima) postawiła 
przede mną gliniany kubek z łyżką zupy z żółtej soczewicy, trzy 
ćapati i gliniak z wodą. Posiłek wydał mi się wyborną ucztą, od 
ponad tygodnia bowiem nie dane mi było zjeść niczego gotowane
go. Podczas podróży dostawałam tylko prażone ziarno i papkę 
z mielonego jęczmienia. Wypiłam połowę wody z gliniaka, a potem 
położyłam się na podłodze i zasnęłam. Jeden Bóg wie, jak długo 
spałam, jako że w mrocznej komórce nie można było odróżnić dnia 
od nocy. Budziłam się w międzyczasie kilka razy, otoczona ze 
wszystkich stron ciemnością, a ponieważ nie było obok mnie niko
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go, nakrywałam twarz dupattą i natychmiast zasypiałam ponownie. 
Wreszcie za którymś kolejnym razem nie zdołałam już ponownie 
zasnąć. Wtedy jednak weszła do środka teściowa Karima, mamro
cząc i zrzędząc niczym wiedźma, usiadłam więc pospiesznie.

— Ależ panieneczka ma spanie! Można sobie płuca wywrzesz- 
czeć, a ona nic. Szarpać, podnosić, a ta nawet nie drgnie. Na mój 
rozum rnusiał ją wąż powąchać*. Ach, proszę, proszę, wreszcie się 
obudziła!

Nie odzywałam się, kobieta po chwili przestała więc narzekać.
- Kubek gdzie? - zapytała. Podałam jej gliniane naczynie, któ

re zabrała i wyszła z komórki. Drzwi ponownie zostały zaryglowa
ne. Nieco później pojawiła się żona Karima. Otworzyła tylne wyj
ście i wyprowadziła mnie z pomieszczenia na zewnątrz, wprost do 
jakiejś zapuszczonej ruiny. Można było jednak zobaczyć stamtąd 
kawałek nieba. Po niedługiej chwili zostałam ponownie zamknięta 
w mojej ciemnej norze. Tym razem dostałam do jedzenia zupę 
z groszku i jaglaną leguminę.

Tak minęły dwa dni. Trzeciego dnia w tej samej komórce za
mknięta została druga dziewczynka, mniej więcej dwa lata starsza 
ode mnie i jeden Bóg wie skąd uprowadzona przez Karima. Biedac
two, wylewała potoki łez. Dla mnie jej pojawienie się było praw
dziwym zbawieniem. Kiedy nareszcie przestała płakać, zaczęłyśmy 
szeptem rozmawiać.

Pochodziła z kupieckiej rodziny, z wioski położonej niedaleko 
Sitapuru. Miała na imię Ram Dei. W ciemności nie było widać jej 
twarzy, kiedy jednak następnego dnia, jak zwykle, otwarte zostało 
tylne wyjście, mogłyśmy się sobie nawzajem przyjrzeć. Była śliczną, 
smukłą dziewczynką o kruchej budowie i jasnej karnacji.

Następnego dnia Ram Dei zabrano. Przez kolejne dwa dni 
czułam się w tej ciemnej norze przeraźliwie samotna. Trzeciego 
dnia wieczorem pojawili się Dilawar Chan i Pir Bachsz i zabrali 
mnie z sobą. Była księżycowa, jasna noc. Minęliśmy jakiś plac, 
potem bazar i doszliśmy do mostu. Nurt rzeki był rwący, wiał zim
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ny wiatr. Trzęsłam się z chłodu. Wkrótce przeszliśmy przez kolejny 
bazar i znaleźliśmy się w wąskiej uliczce, którą szliśmy tak długo, że 
aż rozbolały mnie nogi. Wreszcie dotarliśmy do jeszcze jednego 
bazaru. Panował tu straszny tłok, trudno było się przecisnąć. Na 
koniec stanęliśmy przed wejściem do jakiegoś budynku.

Domyśla się pan zapewne, Mirzo Sahibie, co to był za bazar. 
Tak, ma pan rację. To tutaj miałam przehandlować własną cnotę. 
To był Ćauk, dzielnica prostytutek. W tym właśnie domu miało 
mnie spotkać wszystko to, co zgotował dla mnie los: upokorzenia 
i zaszczyty, niesława i rozgłos, hańba i szacunek. Dom należał do 
Chanam Dźan. Drzwi stały otworem, nieco w głębi widać było 
wiodące na górę schody.

Weszliśmy do przestronnego pokoju, który znajdował się na 
prawo od głównego holu prowadzącego na wewnętrzny dziedziniec 
i znaleźliśmy się twarzą w twarz z Chanam Dźan.

Trzeba ją było widzieć! Zbliżała się wówczas do pięćdziesiątki, 
lecz była niezwykle imponującą damą. Choć jej karnacja miała 
barwę ciemnego orzecha, to nigdy nie widziałam kobiety tak dys
tyngowanej i tak elegancko ubranej. Bielutkie włosy nad skroniami 
pięknie kontrastowały z brązem twarzy. Wdzięcznie udrapowana, 
biała muślinowa dupatta i wytworne, purpurowe szarawary z dro
giej satyny dopełniały stroju. Na przedramionach nosiła ciasno 
przylegające, masywne złote bransolety. Dodatkową wspaniałą 
ozdobę stanowiły proste kolczyki w formie dużych złotych kółek. 
Jej córka, Bismillah, odziedziczyła wprawdzie tę samą cerę, urodę 
i figurę, jednak brakowało jej tego czegoś, co wyróżniało matkę. 
Do dziś pamiętam wrażenie, jakie wtedy zrobiła na mnie ta kobieta 
siedząca na niewysokiej, przykrytej kilimem sofie.

Pokój oświetlała lampa, której szklany klosz miał kształt loto
su. Przed Chanam stał duży, bogato rzeźbiony, otwarty pandan, 
ona sama paliła hukkę, pociągając dym przez długi, giętki cybuch. 
Jej ciemnoskóra córka, Bismillah Dźan, tańczyła. Nasze wejście 
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przerwało występ i sprawiło, że zgromadzeni ludzie opuścili pokój. 
Wszystko z pewnością zostało uzgodnione już wcześniej.

- Czy to ta dziewczynka? - spytała Chanam Dźan.
- Tak, pani - odparł Dilawar.
Kobieta przywołała mnie do siebie, objęła ramieniem i zmusi

ła, bym usiadła obok niej. Uniosła moją głowę i dokładnie przyj
rzała się mej twarzy.

- Bardzo dobrze. Podtrzymuję ofertę - rzekła w końcu. - A co 
z drugą dziewczynką?

-Jej sprawa już została załatwiona - odrzekł Pir Bachsz.
- Ile dostaliście?
- Dwieście rupii.
— To świetnie. A kto ją wziął? — zapytała Chanam.
— Begam kupiła ją dla swojego syna — wyjaśnił Pir Bachsz.
- Niebrzydka była, dałabym wam tyle samo. Zanadto się po

spieszyliście.
- Co na to poradzę? Tłumaczyłem szwagrowi, ale mnie nie 

chciał słuchać - bronił się Pir Bachsz.
— Ta też jest ładna, ale zrobi pani jak zechce — wtrącił Dilawar.
- Może być, choć nie wyróżnia się niczym szczególnym - oce

niła Chanam.
- Więc proszę ją wziąć — nalegał Dilawar.
- Skoro się upierasz — mruknęła starsza dama i zawołała kobie

tę o imieniu Husajni. Pojawiła się pulchna, ciemnoskóra niewiasta 
w średnim wieku.

- Husajni!
- Tak, pani?
- Przynieś szkatułkę z pieniędzmi - poleciła Chanam.
Husajni wyszła i wróciła ze szkatułką. Chanam otworzyła ją 

i położyła przed Dilawarem Chanem bardzo dużo pieniędzy. Póź
niej dowiedziałam się, że zapłaciła Dilawarowi sto dwadzieścia pięć 
rupii.
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Pir Bachsz odliczył część pieniędzy (mówiono, że było to 
pięćdziesiąt rupii) i schował w swojej sakiewce. Resztę ten drań 
Dilawar włożył do własnej kieszeni, po czym obaj przyłożyli 
w geście uprzejmego pożegnania dłoń do czoła i wyszli. Zostałyśmy 
w pokoju same: Chanam, Husajni i ja.

- Husajni - odezwała się do swej gospodyni Chanam - nie 
wydaje mi się, aby dziewczynka kupiona za taką kwotę była zbyt 
droga.

— Droga? Rzekłabym raczej, że była tania — zaprotestowała 
Husajni.

— Zanadto tania też nie była - odparła Chanam. - Ale to bez 
znaczenia. Ma niewinną buzię. Bóg jeden wie czyje to dziecko i co 
muszą czuć jej rodzice. Nie wiadomo skąd porwali ją ci dranie, co 
to kary boskiej się nie boją. Powiedz, Husajni, czyż my nie jesteśmy 
niewinne? To oni odpowiedzą przed Stwórcą za to, co się stało. 
W końcu gdybym ja jej nie kupiła, sprzedaliby ją komuś innemu.

- Na pewno tutaj będzie jej lepiej - uspokajająco powiedziała 
Husajni. - Słyszałaś, pani, jak różne zamężne kobiety traktują swo
je służące?

- Słyszałam, a jakże — potwierdziła Chanam. - Nawet ostatnio 
doszły mnie wieści o tym, jak Sułtan Dźahan Begam doprowadziła 
do śmierci własnej służącej, każąc przypalać ją rozżarzonymi pręta
mi, bo zobaczyła, że ta rozmawia z jej mężem.

- Takie kobiety na tym świecie są bezkarne - westchnęła go
spodyni. - Ale w dniu sądu zostaną rozliczone ze swoich uczynków.

- Rozliczone z uczynków?! — oburzyła się Chanam. - Zostaną 
skazane na najgorsze piekielne męki!

— Racja — zgodziła się Husajni. - To im się słusznie należy.
A po chwili dodała proszącym tonem:
— Oddaj mi tę dziewczynkę na wychowanie, pani. Należy do 

ciebie, ale ja będę się nią opiekowała.
- Zgoda, wychowuj ją - zadecydowała Chanam.

46



Husajni, która do tej pory stała, teraz usiadła obok mnie i za
częła mnie wypytywać.

- To skąd jesteś, córciu?
- Z Bangli - odparłam, pochlipując.
- Gdzie jest ta Bangla? — zwróciła się Husajni do Chanam.
- Aleś ty ciemna - westchnęła Chanam. - Bangla to inna na

zwa Fajzabadu.
— Jak się nazywa twój ojciec? — zadała mi kolejne pytanie Hu

sajni.
- Dźamadar - odrzekłam.
- Naprawdę jesteś tępa - fuknęła na gospodynię Chanam. — 

Skąd ona ma wiedzieć, jak się nazywa jej ojciec? Toż to dziecko!
— No dobrze - nie dawała za wygraną Husajni. - A ty jak 

masz na imię?
- Amiran.
- Zupełnie nie podoba mi się to imię - wtrąciła się Chanam. 

- Będziemy nazywać cię Umrao.
- Słyszałaś, córciu? Masz reagować na imię „Umrao” - wyja

śniła Husajni. — Kiedy pani zawoła: „Umrao!”, ty odpowiesz: „Tak, 
proszę pani?”.

Od tamtego dnia Umrao stało się moim nowym imieniem. 
Później, gdy już zostałam jedną z lakhnauskich kurtyzan, ludzie 
zaczęli nazywać mnie Umrao Dźan*. Chanam do śmierci zwracała 
się do mnie Umrao, Ciotka Husajni zaś mówiła Umrao Sahib.

Husajni zabrała mnie do swojego pokoju, nakarmiła rozmaity
mi pysznościami, wykąpała i położyła spać w swoim własnym łóżku.

Tamtej nocy przyśnili mi się rodzice. Widziałam w sennym 
marzeniu, jak ojciec wraca z pracy, niosąc w dłoni miseczkę pełną 
słodyczy. Daje trochę łakoci mojemu młodszemu bratu, który bawi 
się przed domem i coś do mnie mówi, zupełnie jakbym ja była na 
werandzie, a mama w kuchni. Na jego widok natychmiast do niego 
podbiegam, obejmuję go z całych sił i z płaczem opowiadam 
o tym, co mnie spotkało.
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Tak konwulsyjnie łkałam przez sen, że aż dostałam czkawki 
i Ciotka Husajni musiała mnie obudzić. Gdy otworzyłam oczy, 
zobaczyłam, że nie ma ani mojego domu, ani werandy, ani ojca, ani 
mamy — byłam tylko ja, szlochająca w objęciach ocierającej moje 
łzy Ciotki Husajni. Zapalona lampa rzucała nieco światła, w któ
rym dostrzegłam, że Husajni też ma oczy pełne łez.

W rzeczywistości Husajni była niezwykle poczciwą kobietą. 
Otoczyła mnie taką miłością, że po kilku dniach zapomniałam 
o rodzicach - zresztą gdybym nawet nie zapomniała, w niczym by 
mi to nie pomogło. Przede wszystkim w sytuacji, w jakiej się znala
złam, nie miałam innego wyjścia, jak przystosować się do całkiem 
nowych, odmiennych warunków życia. Karmiono mnie wyśmieni
tym jedzeniem, jakiego wcześniej nigdy nie próbowałam. Ubierano 
w stroje, o jakich nawet nie śniłam. Trzy dziewczynki towarzyszyły 
mi w zabawach: Bismillah Dźan, Churszid Dźan oraz Amir Dźan. 
Dni i noce wypełnione były tańcem i śpiewem, przyjęciami i kon
certami, wyprawami na jarmarki i piknikami w ogrodach. Nie było 
takiego luksusu, którego byśmy nie zaznały.

Stwierdzi pan zapewne, Mirzo Sahibie, że byłam pozbawiona 
wszelkiej wrażliwości, skoro tak szybko zapomniałam o rodzicach 
i poświęciłam się uciechom i zabawom. Proszę mnie jednak zrozu
mieć - kiedy trafiłam do domu Chanam, byłam jeszcze młodziut
kim dzieckiem, ale wiedziałam już, że spędzę w nim wszystkie przy
szłe lata, aż po kres moich dni. Czułam się niczym panna młoda, 
która wchodząc do domu teścia zaczyna pojmować, że nie przybywa 
tam na dzień czy dwa, ale po to, by przeżyć w nim całe swoje przy
szłe życie. Po drodze tyle wycierpiałam z rąk wstrętnych zbirów, że 
dom Chanam wydał mi się rajem. Szybko zrozumiałam, że nigdy 
nie będzie możliwe, abym ponownie ujrzała rodziców. Pragnienie 
czegoś, o czym wiemy, że nigdy się nie spełni, jest uczuciem, które 
szybko przemija. Chociaż odległość między Fajzabadem a Lakhnau 
nie przekracza czterdziestu kosów, jednak w tamtych czasach, ina
czej niż dziś, ten dystans wydawał mi się niezmierzony.
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Rozdział IV

Nie można przeżyć swych dni w niezmiennych warunkach 
Oby jednak za zmianą warunków szła zmiana charakteru!

M
irzo Ruswo! Pamięta pan bez wątpienia jak przestronny 
i wspaniały był dom Chanam! Ile miał pokoi! Mieszkały 
w nich dziewczęta przyuczane przez Chanam do zawo
du kurtyzany. Bismillah, która była jej córką oraz Churszid miały 

tyle lat, co ja. Poza nami mieszkało tam około tuzina pełnopraw
nych prostytutek. Każda zajmowała inny pokój, miała własną służ
bę i muzyków oraz osobny krąg admiratorów. Wszystkie bardzo 
piękne, przez cały czas były obwieszone mnóstwem kosztownej, 
wyszukanej biżuterii i nosiły na co dzień takie ubrania, jakie inne 
dziewczęta wkładały co najwyżej od święta. Dom Chanam jawił się 
niczym pałac z bajki, rozbrzmiewając od rana do wieczora rado
snym śmiechem, żartami, muzyką i śpiewem. Chociaż byłam bar
dzo młoda, niezwykle szybko obudziła się we mnie kobieca intuicja 
i zrozumiałam, co będzie dla mnie najlepsze. Kiedy widziałam, jak 
Bismillah i Churszid śpiewają i tańczą, z całego serca także pragnę
łam poznać tajniki tych kunsztów. Próbowałam sama coś nucić, 
ćwiczyłam podstawowe taneczne kroki — i w taki oto sposób rozpo
częłam naukę zawodu. Okazało się, że mam duże uzdolnienia mu
zyczne i melodyjny głos, odpowiedni do klasycznego śpiewu. Gdy 
już opanowałam gamy, nauczyciel zaczął uczyć mnie zasad kompo
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zycji, a ponieważ udzielał lekcji w sposób niezwykle metodyczny, 
zmusił mnie, bym nauczyła się na pamięć wszystkich możliwych 
tonacji, a później bym je śpiewała na głos. Nie do pomyślenia było, 
abym mogła pomylić dźwięk obniżony z podwójnie obniżonym czy 
też podwyższony z podstawowym, choćby nawet różnica między 
nimi była minimalna. Zwykłam była zresztą zadręczać nauczyciela 
pytaniami, które ten (mam nadzieję, że biedak nie przewróci się 
w grobie!) początkowo próbował ignorować.

Pewnego dnia w obecności Chanam ćwiczyłam ragę ramkali 
i zaśpiewałam dźwięk „dha” w jego podstawowej formie, zamiast 
obniżyć go tak, jak należało. Nauczyciel nie zaprotestował, więc 
Chanam kazała mi powtórzyć frazy. Zaśpiewałam tak samo, a na
uczyciel ponownie mnie nie poprawił. Chanam wbiła we mnie 
pochmurne spojrzenie. Poszukałam wzrokiem ratunku u nauczy
ciela, ale on, zawstydzony, pochylił nisko głowę.

— Mistrzu, co to było?! — zaatakowała Chanam. — Raga ramkali 
oparta jest na szóstym dźwięku i właśnie ta nuta została sfałszowa
na. Pytam cię więc, ma być ten dźwięk podstawowy czy obniżony?

— Obniżony — odparł strapiony nauczyciel.
— A w jaki sposób go zaśpiewałaś? — zwróciła się Chanam do 

mnie.
- Jako podstawowy - odrzekłam.
- Czemuż jej więc nie poprawiłeś? - ponownie zapytała Cha

nam nauczyciela.
- Umknęło to mej uwadze - próbował usprawiedliwiać się 

mężczyzna.
- Ach, umknęło uwadze... — wycedziła Chanam. - Kazałam 

jej powtórzyć frazę, aleś dalej ust nie otworzył, jakbyś miał je pełne 
prażonego grochu. To w taki sposób uczysz dziewczęta? Gdyby 
zaśpiewała tak przed kimś, kto zna się na rzeczy, dobre imię mojego 
rodu zostałoby wystawione na pośmiewisko!

Upomniany nauczyciel poczuł się bardzo upokorzony. Nie 
odezwał się, ale nie zapomniał Chanam karcących słów. Sam siebie 
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zaliczał w poczet najlepszych muzyków i rzeczywiście miał ku temu 
podstawy. Dlatego reprymenda udzielona przez Chanam uraziła do 
żywego jego dumę.

Sytuacja powtórzyła się innego dnia, gdy zdarzyło mi się śpie
wać ragę suha — znów w obecności Chanam. Zapytałam nauczycie
la o to, czy nutę „ga” należy obniżyć pojedynczo czy podwójnie.

- Podwójnie - odpowiedział mistrz.
— Boże uchowaj! — nie wytrzymała Chanam. — I masz czelność 

mówić mi to prosto w oczy?
- Czy coś jest nie tak? - spytał niepewnie nauczyciel.
— Mnie o to pytasz? — prychnęła Chanam. — Skoro uważasz, że 

w radze suha trzeci dźwięk powinien być podwójnie obniżony, 
spróbuj ją sam zaśpiewać.

Nauczyciel zanucił ragę i zaśpiewał nutę „ga” obniżoną poje
dynczo.

- Wystarczy - przerwała mu Chanam. - Przyznaj, że nie mia
łeś racji. Sam zaśpiewałeś dźwięk obniżony pojedynczo. Chciałeś 
wprowadzić to dziecko w błąd czy sprawdzić moją wiedzę? Zapa
miętaj, mistrzu, że nie jestem nowicjuszką. Chociaż nie mam do
brego głosu, to — z całym szacunkiem — mój słuch jest niemal bez
błędny. Uczyłam się też u nie byle kogo, bo u samego Miana Ghu- 
lama Rasula, którego imię nie powinno być ci obce. Jednak to 
wszystko nie ma znaczenia. Ty natomiast, jeśli rzeczywiście chcesz 
uczyć, rób to uczciwie. A jeśli nie — wybacz, znajdę kogoś innego. 
Nie życzę sobie rujnowania moich dziewcząt.

- Jak sobie życzysz - odpowiedział nauczyciel.
Nie muszę dodawać, że nie pojawił się przez wiele kolejnych 

dni i Chanam sama zaczęła dawać nam lekcje. Po jakimś czasie 
jeden z muzyków podjął się mediacji między nimi i w końcu nastą
piło pojednanie, poprzedzone z obu stron licznymi przejawami 
skruchy i przyjaźni. Nauczyciel stał się odtąd bardziej staranny 
w swej pracy, albo przynajmniej stwarzał takie wrażenie. Z upły
wem czasu zaczęłam się jednak zastanawiać, które z nich ma więk
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szą wiedzę, bowiem wielu rzeczy, o jakich dowiedziałam się od 
Chanam, nauczyciel albo nie potrafił, albo nie chciał wyjaśnić. 
Pomimo bowiem wszystkich deklaracji dobrej woli, podobnie jak 
inni wielcy mistrzowie, ten również bardzo niechętnie dzielił się 
sekretami swej profesji. Ja jednak tak bardzo pragnęłam je poznać, 
że gdy tylko miałam jakieś wątpliwości lub podejrzewałam, iż na
uczyciel próbuje mnie zwodzić — szłam i pytałam Chanam, którą 
mój pociąg do wiedzy niezwykle radował. Niepocieszona była na
tomiast z powodu braku postępów własnej córki. Bismillah bo
wiem, mimo wysiłków, jakie podejmowała jej matka, nie była 
w stanie nauczyć się niczego więcej, niż prostych, popularnych 
piosenek, a i w nich nierzadko zdarzało się jej fałszować. Churszid 
w ogóle nie umiała śpiewać. Była śliczna, ale głos miała okropny. 
Dobrze za to tańczyła i kształciła się w tym kierunku. Jej recitale 
ograniczały się głównie do tańca, choć zwykle śpiewała też jedną 
lub dwie prościutkie piosenki, po to tylko, by móc tytułować się 
śpiewaczką*.

Spośród wszystkich dziewcząt Chanam zdecydowanie najlepiej 
śpiewała Bega Dźan. Biedaczka była jednak tak strasznie brzydka, 
że wystraszyłaby każdego, kto by ją spotkał w ciemności. Miała 
karnację czarną jak spód patelni, w dodatku tak poznaczoną głębo
kimi dziobami po ospie, że trzeba by zużyć pół funta mielonego 
mięsa, żeby je wszystkie wypełnić. Jej oczy były nieustannie prze
krwione, a masywny nos wyglądał jakby pośrodku był zgnieciony. 
Dopełniały obrazu grube wargi i ogromne, wystające zęby. Z uwagi 
na zwalistą sylwetkę ludzie obdarzyli ją przydomkiem „Słonica”. 
Miała jednak iście anielski głos i wielką wiedzę o muzyce. Jedynie 
ona potrafiła biegle wykonywać portamento. Kiedy tylko trafiałam 
do jej pokoju, zwykłam była zamęczać ją błaganiami o to, by zade
monstrowała swe umiejętności:

— Siostro - prosiłam. — Zaśpiewaj dla mnie gamę!
- Słuchaj uważnie - zgadzała się Bega Dźan i śpiewała. - Sa- 

re-ga-ma-pa-dha-ni.
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- Ależ nie o to mi chodzi! - protestowałam. - Zaśpiewaj 
ćwierćtony oddzielnie!

- Nie dręcz mnie, utrapiona dziewczyno! Czemuż nie popro
sisz swojego nauczyciela? - próbowała wymawiać się Bega Dźan.

- Kochana moja, ty to robisz najlepiej! - przypochlebiałam 
się.

- No dobrze. Sa(4)-re(3)-ga(2)-ma(4)-pa(4)-dha(3)-ni(2) - 
śpiewała jeszcze raz Bega Dźan. — Dwadzieścia dwa, rozumiesz?

- Och! Zapomniałam je policzyć! Powtórz proszę - nie dawa
łam za wygraną.

— Idź już, więcej nie śpiewam.
- Ależ pójdę sobie, tylko zaśpiewaj jeszcze raz!
— Już ci tłumaczyłam, nie drażnij mnie.
- Dobrze, dobrze. Policzmy je ostatni raz. Dwa na ni, zgadza 

się? — nudziłam.
- Tak, dwa.
- W porządku, jest dwadzieścia dwa. A teraz zaśpiewajmy 

jeszcze wszystkie gamy.
- Zmykaj. Przyjdź jutro - zaczynała tracić cierpliwość Bega 

Dźan.
— Przyniosę dobrą tampurę to mi zaśpiewasz, dobrze?
- Co mam zaśpiewać?
- Ragę dhanasri.
- Ale jak mam zaśpiewać? Powiedz mi, w którym stylu: astai, 

dhrupad, tarana?
- Kochana moja! — wołałam zachwycona. - Zaśpiewaj dhru

pad.
— No to słuchaj — i Bega zaczynała śpiew. - „Gorączka opuści 

me ciało dopiero wtedy, gdy patrzeć będę na ukochanego tak dłu
go, jak długo trwała ma tęsknota. Dopiero gdy go zobaczę, uznam, 
że żyję naprawdę. Rozmyślam o nim ciągle, przez wszystkie godziny 
dnia. Ach! Nie wiem, kiedy znów go ujrzę! Upadnę do stóp każ
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demu, kimkolwiek by nie był, kto pomoże mi spotkać się z uko
chanym”.

Dziewczęta Chanam kształcone były nie tylko w zakresie tańca 
i śpiewu — była też szkoła, gdzie uczono je pisania i czytania. Szkołę 
prowadził Maulwi Sahib. Zostałam do niej posłana, podobnie jak 
pozostałe dziewczęta. Maulwi Sahib miał promienną twarz, którą 
okalała biała, starannie trymowana broda, zawsze ubierał się niczym 
sufi, w prostą, lecz nieskazitelnie czystą szatę, zaś na palcach rąk 
nosił pierścienie, w których oprawione były turkusy i korneliany. 
Do dziś mam przed oczami przedmioty, których używał na co 
dzień: tasbih wykonany ze świętej gliny z Karbali, tabliczkę, na 
której opierał czoło podczas modlitwy, bambusową trzcinkę z ele
ganckim srebrnym okuciem, hukkę o krótkim cybuchu, pudełecz
ko na opium, filiżankę - Maulwi Sahib był wytwornym mężczyzną 
o wyrafinowanym smaku. Cechowała go również stałość uczuć. 
Wiele lat wcześniej jego przypadkowe spotkanie z Ciotką Husajni 
przerodziło się w trwały związek, któremu Maulwi Sahib pozostał 
wierny na zawsze. Ciotka Husajni traktowała go jak męża poślu
bionego przed Bogiem i ludźmi. Niejedna młoda para mogłaby się 
wiele nauczyć obserwując sposób, w jaki staruszkowie flirtowali ze 
sobą. Maulwi Sahib pochodził z okolic Zaidpuru, gdzie dzięki łasce 
opatrzności posiadał rozległą posiadłość ziemską i domy czynszowe; 
miał tam także żonę oraz dorosłych synów i córki. Do Lakhnau 
przybył, by poszerzać swą wiedzę — i tutaj pozostał. Od tego czasu 
odwiedził dom zaledwie kilka razy. Bliscy, gdy chcieli spotkać się 
z nim, przyjeżdżali zwykle do Lakhnau. Od czasu do czasu dosta
wał też przesyłki z domu. Chanam płaciła mu co miesiąc dziesięć 
rupii. Cała ta kwota trafiała natychmiast w ręce Ciotki Husajni, 
która pełniła rolę skarbnika i zapewniała Maulwiemu wikt, opieru- 
nek, tytoń do fajki oraz opium, a także zamawiała dla niego odzież 
u krawca. Chanam darzyła Maulwiego Sahiba wielką estymą, a przez 
wzgląd na niego otaczała też wyjątkową atencją Ciotkę Husajni.
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Ponieważ to Ciotka Husajni podjęła się mnie wychować, 
Maulwi Sahib dokładał szczególnych starań jeśli idzie o moją edu
kację. Skromność nie pozwala mi twierdzić, iż traktował mnie jak 
własną córkę, bezsprzecznie jednak poświęcał znacznie więcej uwagi 
i wysiłku uczeniu mnie niż pozostałych dziewcząt. Z nieociosanej 
i bezkształtnej bryły, jaką byłam, wprawne dłonie Maulwiego wy
rzeźbiły cywilizowaną ludzką istotę. Nieraz oberwałam od niego 
klapkiem, a wszystko po to, by w przyszłości móc zyskać szacunek 
i poważanie wśród możnych i szlachetnie urodzonych. Dzięki jego 
naukom, pomimo mego niskiego statusu, mam odwagę zabierać 
głos w kulturalnym towarzystwie osób wykształconych. Jemu za
wdzięczam takie zaszczyty, jak bycie zapraszaną na dwór królewski 
i do salonów arystokracji.

Maulwi Sahib wkładał w nasze lekcje wiele serca. Gdy skoń
czyliśmy naukę alfabetu, przerobiliśmy szybko i pobieżnie Karimę, 
Mamakimę i Mahmud-namę. Potem musiałam nauczyć się na pa
mięć materiału z Amad-namy, a następnie zaczęliśmy czytać Guli- 
stan. Maulwi zwykł był omawiać tylko dwie linijki w czasie jednego 
spotkania, potem musiałam nauczyć się całej lekcji na pamięć — 
szczególnie części wierszowanych. Wkrótce znałam na wyrywki 
znaczenie wszystkich słów i bez trudu potrafiłam omówić budowę 
każdego wersu. Wiele uwagi nauczyciel poświęcał także mojej wy
mowie oraz umiejętności pisania listów. Po Gulistanie czytanie 
kolejnych perskich książek nie sprawiało mi już najmniejszej trud
ności. Wydawało mi się wręcz, że czytam tekst, którego już wcze
śniej uczyłam się na pamięć. Przyswajałam też sobie gramatykę 
arabską, a nawet przeczytałam kilka traktatów poświęconych logice. 
Moja nauka pod okiem Maulwiego trwała blisko osiem lat. Nie 
muszę chyba dodawać, iż to on wzbudził u mnie zainteresowanie 
poezją, które z czasem przerodziło się w prawdziwą pasję.



Rozdział V

Nie jesteśmy papugami, które tępo powtarzają zasłyszane słowa 
Życiowe doświadczenia zdobywamy w szkole miłości i wierności

~T~~T szkole oprócz mnie były trzy dziewczynki i chłopak,
nieznośny łobuz o imieniu Gauhar Mirza. Bez przerwy 
dokuczał nam, dziewczętom: przedrzeźniał nas, pod

szczypywał, ciągnął za warkocze albo za uszy. Związywał nam ra
zem włosy, łamał rysiki w ołówkach, przewracał kałamarze na 
książki. Miałyśmy jego wybryków powyżej uszu. Nie raz i nie dwa 
oberwał od którejś z nas lanie, a i Maulwi Sahib karał go przykład
nie - on jednak nie ustawał w swoich psotach. Mnie prześladował 
z największym upodobaniem, byłam bowiem pośród dziewcząt 
najbardziej naiwna i nieśmiała, a w dodatku byłam ulubienicą na
szego nauczyciela i nieraz skarżyłam mu się na zachowanie Gauhara 
Mirzy, prosząc, by go ukarał. Gdy to jednak nie przynosiło skutku, 
zrozpaczona opowiedziałam Maulwiemu wszystkie historie, nieco 
je ubarwiając. W odpowiedzi na moją prośbę o ratunek Maulwi tak 
bezlitośnie zbił Gauhara Mirzę, że zrobiło mi się chłopaka napraw
dę żal.

Gauhar Mirza możliwość nauki w naszej szkole zawdzięczał 
Ciotce Husajni. Jego ojcem był Nawab Sułtan Ali, potomek zna
nego arystokratycznego rodu. Owego szlachetnie urodzonego mło
dzieńca, który mieszkał w dzielnicy Lakhnau zwanej Bramą Artyle
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ryjską, łączył niegdyś romans z cygańską kurtyzaną o imieniu Ban- 
no. Z tego właśnie związku urodził się Gauhar Mirza. Wprawdzie 
romans Nawaba Sułtana i Banno od dawna należał już do przeszło
ści, jednak ojciec łożył na wychowanie chłopca miesięczną kwotę 
dziesięciu rupii i od czasu do czasu, w tajemnicy przed własną żoną 
widywał się ze swym synem. Banno mieszkała w Kazi ka Bag, a jej 
sąsiadem za ścianą był brat Ciotki Husajni. Cała okolica miała 
dosyć Gauhara Mirzy, który w dzieciństwie był straszliwym nicpo
niem i zwykł był wszystkim dokuczać. Wrzucał ludziom do domów 
grudy błota przez okna, tu ukradł komuś kamyki do gry, tam po
łamał nogi kurom. Pewnego dnia zobaczył chłopca niosącego klat
kę z ptakami i udając, że chce je obejrzeć, otworzył drzwiczki, po
zwalając wszystkim ptakom wyfrunąć. Był mistrzem w uprzykrza
niu innym życia na wszelkie możliwe sposoby. W końcu zdespero
wana matka wysłała go na naukę do niewielkiej szkoły prowadzonej 
przez mułłę z pobliskiego meczetu. Gauhar Mirza nie przestał jed
nak rozrabiać i zaczął dręczyć swoich szkolnych kolegów - temu 
wpuścił żabę za koszulę, tamtemu rozpruł topi. Wrzucił nawet 
sandały jednej z dziewczynek do studni.

Pewnego dnia, kiedy mułła odmawiał namaz, Mistrz Mirza 
postanowił z jego nowych, eleganckich pantofli uczynić łódki pły
wające po sadzawce, która znajdowała się przed wejściem do mecze
tu. Zadowolony usiadł i kontemplował widok, lecz w tym samym 
momencie nie wiadomo skąd pojawił się mułła. Tym razem Gau- 
harowi Mirzy oberwało się za wszystkie czasy. Od uderzeń, jakich 
nie szczędził mu rozzłoszczony nauczyciel twarz chłopca zrobiła się 
purpurowa. Mułła, trzymając psotnika za ucho, odprowadził go do 
matki, wołając od progu: „Niech pani zabierze swojego syna! Nie 
będę go więcej uczył!”, po czym odwrócił się na pięcie i odszedł. 
Zapłakany Gauhar Mirza wszedł do domu przedstawiając sobą 
obraz nędzy i rozpaczy. Świadkiem tej sytuacji była przypadkiem 
Ciotka Husajni, która akurat odwiedzała Banno. Widząc w jakim 
chłopak jest stanie, poczuła gwałtowny przypływ litości, a zupełnie 
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nieświadoma wybryków, które, były jego przyczyną, zaczęła po
mstować na mułłę:

- To nie mułła, to normalny rzeźnik! Chłopak ma całą twarz 
spuchniętą od uderzeń, uszy wytargane do krwi! — sierdziła się 
Ciotka Husajni. - Nie można pozwolić, żeby tak wyglądała jego 
nauka. U nas też jest maulwi, ale to miły i łagodny człowiek.

Banno zareagowała bez chwili namysłu:
- Błagam cię, Husajni, zabierz go do waszej szkoły!
- Pewnie, że go zabiorę, ale będzie miał daleko do domu - 

ostrzegła Ciotka Husajni.
— Nie szkodzi - odparła uszczęśliwiona Banno. - Będę go po

syłała rano z twoim bratem, a wieczorami sama go odbiorę.
Nie było potrzeby konsultować decyzji z Maulwim Sahibem. 

Przekonana o jej słuszności i o tym, że stary nauczyciel nie odmó
wi, Ciotka Husajni uznała sprawę za załatwioną.

Następnego dnia do domu Chanam przybył Ali Bachsz, brat 
Ciotki Husajni, niosąc na głowie wielką tacę ze słodyczami i pro
wadząc Gauhara Mirzę. Wniebowzięta Husajni rozdzieliła szczo
drze słodycze pośród domowników i zaprowadziła chłopaka do 
Maulwiego.

Gauhar Mirza znęcał się nade mną bardziej niż nad innymi. 
Skarżyłam się na niego bez ustanku i Maulwi Sahib raz po raz 
spuszczał mu solidne lanie, jednak Gauhar Mirza nie przestawał 
mnie dręczyć. Trwało to przez kilka lat, aż wreszcie zawarliśmy 
pokój — czy raczej, mówiąc ściśle, ja przywykłam do jego uszczy
pliwości.

Dzieliła nas z Gauharem Mirzą niewielka różnica wieku, był 
starszy ode mnie o rok, może dwa. W czasach, które opisuję, ja 
mogłam mieć trzynaście, a on czternaście albo piętnaście lat.

W tamtym okresie jego zaczepki zaczęły mi sprawiać przyjem
ność. Gauhar Mirza miał bardzo ładny głos, a będąc synem cyganki, 
posiadał też wrodzony talent muzyczny. Był także świetnym mimi
kiem i gdy odgrywał jakąś scenę, angażował w to całe ciało. Ja rów
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nież osiągnęłam już wtedy biegłość w zakresie muzyki. Gdy Maul- 
wiego Sahiba akurat nie było w szkole, mieliśmy razem wiele ucie
chy. Czasem ja śpiewałam, zaś Gauhar Mirza przedstawiał panto
mimy, innym razem on śpiewał, a ja wybijałam dłońmi rytm. 
Dziewczęta uwielbiały jego głos, wszystkie zapraszały go więc do 
swych pokoi. Moja obecność była przy tych okazjach również nie
zbędna, jako że występy Gauhara Mirzy pozbawione mojego 
akompaniamentu traciły na atrakcyjności.

Szczególną wielbicielką tych recitali była Amir Dźan. Jestem 
pewna, że ją pan pamięta, Mirzo Sahibie.

— Pamiętam. Proszę opowiadać dalej — odparłem.
Amir Dźan pozostawała wtedy związana umową* z Muftacha- 

rem ud-Daulą Bahadurem. Mój Boże! Cóż to była za niewinna 
piękność — drobniutka, zgrabna, miała takie smukłe ręce i nogi! 
Istna kwintesencja młodości!

Cera złotawa jak rozkwitły jaśmin 
Urzekające niewinnością lico 

Czarem zalotnym z rozsądku odziera 
Spojrzeniem kosym Moszcze jak bicz boży.

- Ach, tak. Widziałem ją nie tak dawno - rzekłem. - Chuda 
jak patyk. Twarz ma tak brzydką, że nie da się na nią patrzeć.

- Gdzie pan ją spotkał? - spytała Umrao.
- W domu tamtego człowieka - wyjaśniłem. - Tam, gdzie 

Szah Sahib, ubrany w szaty koloru ochry, zwykł był stać przed 
wejściem. Zawsze trzymał w dłoni tasbih z tysiąca koralików i po
zdrawiał każdego, kto wychodził z domu, jednak nikogo nigdy o nic 
nie pytał.

- Rozumiem. Ma pan na myśli tego Szaha Sahiba, który był 
jednym z jej kochanków? — upewniła się Umrao.

-Tak.
- Czyli to tam pan mieszka?
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— Powiedzmy, że w sąsiedztwie. — uściśliłem.
- A ona jak się miewa? - dopytywała Umrao.
— Oszalała na punkcie pewnego hakima.
- Którego hakima?
— Nie zna go pani. Jego imię i tak nic pani nie powie, nie ma 

więc sensu, abym je wymieniał.
— Ależ proszę powiedzieć. Na pewno skojarzę tę osobę — nale

gała Umrao.
- On mieszka w dzielnicy Nachchas...
- Cóż, w tamtych czasach Amir Dźan był tak śliczna, że ludzie 

nie mogli oderwać od niej wzroku. Niezwykle wytworna, miała 
o sobie wysokie mniemanie. Przyjmowała wyłącznie mężczyzn wy
wodzących się z najwyższych sfer, a i to nie wszystkich. Żyła 
w wielkim stylu, zawsze miała przy sobie cztery osobiste służące — 
jedna nosiła jej hukkę, druga wachlarz, trzecia dzbanek z wodą 
a czwarta szkatułkę na betel, zaś za jej palankinem biegli służący 
w liberiach.

Amir Dźan była zakochana w głosie Gauhara Mirzy. Sama 
wprawdzie zupełnie nie potrafiła śpiewać, uwielbiała jednak słuchać 
śpiewu.

Gauhar Mirza już jako chłopiec stał się pupilkiem starszych 
dziewcząt. Wszystkie za nim przepadały. Miał też taką twarz, 
w której łatwo było się zakochać — wprawdzie o nieco ciemnej kar
nacji, ale za to o cudownych rysach. Lecz nade wszystko pełen był 
osobistego uroku - elegancki, dowcipny, niesforny - nie zbywało 
mu na niczym.

— Nic dziwnego, jeśli pamiętać czyim był synem — wtrąciłem.
- Aha! Czyli widział pan Banno? - ucieszyła się Umrao.
— Można tak to nazwać — uśmiechnąłem się.
- Mirzo Sahibie, czyżby za tą zasłoną tajemniczości skrywał 

pan jakieś sekrety?
- Właśnie uchyliła pani tę zasłonę - przyznałem.
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- Może więc odprężymy się trochę. Niech pan wrzuci moją 
historię do ognia - zaproponowała Umrao.

- Mamy cały wieczór na odpoczynek - zaoponowałem. - Pro
szę kontynuować opowieść.

— Skoro pan nalega, proszę słuchać — Umrao podjęła przerwa
ny wątek.

Do dziesiątej-jedenastej przed południem nikt nie ośmielał się 
wymknąć spod czujnego oka Maulwiego Sahiba. Później Maulwi 
udawał się na posiłek i nadarzała się okazja, byśmy robili co się nam 
żywnie podobało. Od razu znikaliśmy w tym czy tamtym pokoju - 
dziś byliśmy u Amir Dźan, jutro u Dźafri, pojutrze znów w pokoju 
Babban. Gdziekolwiek się zjawialiśmy, spotykało nas serdeczne 
przyjęcie: owoce, słodycze, hukka, pan...

— Czy już w dzieciństwie paliła pani hukkę? — przerwałem jej 
znowu opowieść.

- O tak! Gdy zobaczyłam jak robi to Gauhar Mirza, zapragnę
łam także spróbować. Z początku oczywiście paliłam dla zabawy, 
potem jednak popadłam w ów nieszczęsny nałóg.

— Gauhar Mirza zwykł był palić również ćandu. Nie zdziwił
bym się, gdyby i ten zwyczaj pani przejęła — zauważyłem.

- Szczęśliwie do dziś Bóg mnie przed tym uchronił - odparła 
Umrao. — Jednak nie zarzekam się co do opium. Zaczęłam je zaży
wać nie tak dawno temu. Po pielgrzymce do Karbali dopadło mnie 
okropne przeziębienie i doktor przepisał mi opium.

— A to drugie lekarstwo na przeziębienie? — spytałem, mając na 
myśli wino.

— Proszę o nim nawet nie wspominać.
- To znaczy, że go pani nie stosuje? — dopytywałem się.
— Już od dawna — potwierdziła Umrao.
— Bardzo słusznie — rzekłem z aprobatą. — To zgubny nałóg. 

Wiem to z własnego doświadczenia.
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Pełen jestem skruchy, lecz w duszy wciąż żarzy się pragnienie 
Przysięgałem, ale tęsknię za pucharem co ukoić może me cierpienie

— Świetnie powiedziane, Mirzo Sahibie! — pochwaliła Umrao. 
-Ja mogę pana zwolnić z przysięgi. Jednak tylko od pana zależy, 
czy pan się napije, czy nie.

— Czy dotrzyma mi pani towarzystwa? - spytałem pół żartem.
- Uchowaj Boże! - wykrzyknęła Umrao.
— Wielka szkoda — rzekłem — skoro:

Pochmurne niebo, chłodny wieje wiatr, 
Przywodzi na myśl słodki wina smak.

— Mirzo Ruswo, niech pan przestanie! Wzmaga pan tylko mo
je pragnienie. Porzućmy na miłość boską ten temat!

— Zgoda — przytaknąłem.
- Proszę wybaczyć mój żart.

Nie dotkną go więcej me usta, 
Pamiętam. Ach, jak dobrze pamiętam!

- Wyśmienite wersy, Umrao Dźan - pochwaliłem.
- Dziękuję - odparła i dodała:

Gdy zobaczyła gdzie zginął ukochany, 
Przyszły jej na myśl róże i tulipany.

— Wielki Boże! Co za forma! - wykrzyknąłem. — To zresztą nic 
dziwnego, tak dzieje się zawsze, gdy wspominamy młode lata.

- O nie, to wyłącznie zasługa wspomnień o przyjemnościach, 
jakie daje wino - zaprzeczyła Umrao:

O, pobożny mędrcze, przypominam sobie 
Że wrogów z nas czyni twa do wina niechęć.
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- Ach, jaki rytm! — rzekłem z zachwytem. - Wspaniałe! Spró
buję teraz ja:

Porzucamy Kaabę, w podróży zbłąkani, 
Pamiętamy tylko drogę do oberży.

- Wybornie pan to ujął, Mirzo Sahibie - pochwaliła Umrao. 
- „Porzucamy Kaabę” - świetna fraza! Gdyby ją zrymować, mogła
by służyć jako mada. Co pan powie na to:

Wpodróży zbłąkani Kaabę porzucamy, 
Drogę do oberży tylko pamiętamy.

- Nieźle - oceniłem.
— A na to?

Wspomnijmy kochanka, co jak zwierz szalony 
Wpustynne i dzikie oddalił się strony.

— Także nie najgorszy początek.
— To proszę jeszcze posłuchać i tego:

Córę oskarżamy winnej latorośli 
Chociaż pozostało nam wspomnienie samo

- Powtórzę jeszcze raz, jest pani dziś w wyjątkowej formie - 
stwierdziłem. - Jeszcze jeden dwuwiersz, a potem wracamy do 
naszej opowieści - i wyrecytowałem:

Przyjemne są bryza i chmury, wspaniałe ogród i wino,
Oby jednak powrócił czas młodości, który bezpowrotnie przeminął!

- Ach, Mirzo Sahibie! - wykrzyknęła Umrao. — Pańskie wersy 
chwytają za serce! Lepiej więc podejmę z powrotem moją historię.
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W taki to sposób spędziłam w domu Chanam kilka lat. Nic 
szczególnego, o czym należałoby wspomnieć, nie przydarzyło się 
w tym okresie, chociaż jedno wydarzenie pamiętam bardzo dobrze 
— świętowaną z wielką pompą ceremonię missi, czyli inicjacji Bis
millah. Od czasów ostatnich władców Awadhu* po dzień dzisiejszy 
moje oczy nie oglądały podobnego przepychu. Dla zorganizowania 
przyjęcia ustawiono w ogrodzie specjalnie udekorowaną glorietę. 
Całość — tak wewnątrz, jak i dookoła - była bogato oświedona. 
Sprowadzono z miasta muzyków, śpiewające i tańczące dziewczęta, 
a nawet kaszmirskich kuglarzy. Zaproszono z najodleglejszych za
kątków najznamienitsze kurtyzany, które przybyły z całymi towa
rzyszącymi im świtami. Aż do Delhi posłano po najwybitniejszych 
muzyków. Śpiewy i tańce trwały przez siedem dni i nocy. Chanam 
z niezwykłą skrupulatnością pilnowała, aby wszyscy zostali szczo
drze i sprawiedliwie obdarzeni, a sława całego wydarzenia niesie się 
aż do dzisiaj. Bismillah była jedyną córką Chanam, dlatego na ni
czym nie oszczędzano.

„Wybranek” - Nawab Ćhabban - odziedziczył majątek po swej 
babce, Nawab Umdat ul-Chakan Begam. Był bardzo młodym 
potomkiem książęcego rodu. Bóg jeden wie jakich sposobów użyła 
Chanam, aby go usidlić. Nieszczęśnik został jednak pochwycony 
w pułapkę i ogołocony z pokaźnej kwoty — rnusiał z tej okazji za
płacić blisko 30 tysięcy rupii. Od tego czasu Bismillah pozostawała 
związana umową z Nawabem Ćhabbanem, który darzył ją wielkim 
uczuciem.

Mirzo Sahibie, sprawia mi nieco trudności odpowiadanie na 
zdane przez pana pytania. Wiadomo, kurtyzany znane są z nie
skromnych wypowiedzi — wszystko ma jednak swe miejsce i porę. 
To także kwestia wieku. Swawola, z jaką rozprawiamy o niektórych 
sprawach we wczesnej młodości, z upływem lat maleje, zastępowa
na przez konieczną stosowność zachowania. Kurtyzany wszak rów
nież są kobietami. Co chce pan osiągnąć, wypytując mnie o takie 
szczegóły?
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— Moje pytania mają swój cel - wyjaśniłem. - Gdyby nie była 
pani wykształconą kobietą, pani wątpliwości byłyby dla mnie zro
zumiałe. Jednak wśród kulturalnych, światłych osób taka pruderia 
jest zupełnie nie na miejscu.

- A więc sądzi pan, że wykształcenie pozbawia nas wstydu? - 
zapytała Umrao.

— Już dobrze, dobrze - poddałem się. - Nie traćmy czasu na 
czcze sprzeczki, niech pani kontynuuje opowieść.

- Mam nadzieję, że nie ma pan zamiaru opublikować jej 
w gazecie?

- A jak pani myśli?
- Taka hańba! - wykrzyknęła kobieta. - Niech pan nie próbu

je uczynić mnie sławną na swój ‘niesławny’ sposób! Wszak słowo 
ruswa, pański pseudonim literacki, oznacza właśnie ‘niesławny’.

- Nic by się nie stało, gdyby podzieliła pani ze mną ową ‘nie
sławę’ —

Pożałuj dnia, gdyś wyznała miłość niesławnemu Ruswie
Nim pozwoli ci odejść, uczyni cię równie niesławną, jak jego imię*

- Niech Bóg ma w opiece każdego, kto wyzna panu miłość! - 
żachnęła się Umrao —

Możesz rozmawiać z pobożnym, dyskutować z mędrcem, 
Lecz próżne wysiłki dopóki nie wypowiesz imienia ukochanego

- Czyje to wersy? - spytałem.
— Dlaczego mnie pan o to pyta?
- No tak, rozumiem. Proszę więc powiedzieć, czy słyszała pani 

cały ten wiersz?
Umrao zadeklamowała następny bajt:

Odejdę by kupczyć swym życiem na bazarze miłości 
I nie wrócę jeśli targu nie dobiję z najpiękniejszą
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— A przypomina pani sobie bajt, który kończył się słowami 
„prędzej kamień zacznie krwawić”?

Ni obietnicy, ni przysięgi, ma ukochana jest tak oszczędna 
Niczego nie podaruje — prędzej kamień zacznie krwawić

- Może jeszcze jakiś?
- Więcej już nie pamiętam - odparła Umrao.
- To był niezwykle piękny gazal. Jeśli znajdzie pani pełną ko

pię, proszę mi ją pokazać.
- Niechże pan poprosi autora - odrzekła kobieta.
— Poszedłbym i sam zapisał wiersz, obawiam się jednak, że 

mógłby się nie zgodzić.
- A jakiż to problem?
— Czyż nie wie pani, że przyrzekł nigdy nie spisywać czystych 

kopii gazali, poza pierwotną, nieobrobioną wersją?
— No cóż - odparła Umrao. — W takim razie pewnego dnia 

wybierzemy się doń wspólnie. Ach, pamiętam jeszcze jeden dwu
wiersz:

Choć może to splamić jego dobre imię 
Nie przestaje wciąż jawnie o mnie rozpowiadać

I jeszcze jeden:

Radzą jej moi rywale, by okrutną dla mnie była 
Ich podszepty nawet miłość okryją niesławą

— Ułożyłem niegdyś podobny wiersz - rzekłem. - Ale Bóg je
den wie co się z nim stało. Przypominam sobie tylko ostatni dys- 
tych:

Pożałuj dnia, gdyś wyznała miłość niesławnemu Ruswie
Nim pozwoli ci odejść, uczyni cię równie niesławną, jak jego imię
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— Rzeczywiście, dobre wersy. A wybrany przez pana tachallus 
sprawia, że stają się jeszcze bardziej interesujące — oceniła Umrao.

- Proszę nie mówić o moim pseudonimie. Dzięki grzeczności 
pewnych uprzejmych indywiduów, w mieście jest teraz kilka osób 
o takim przydomku. Wydaje się, że z dziwnych powodów porzucili 
oni własne pseudonimy i przyjęli mój. Na szczęście nie znają moje
go prawdziwego imienia. Mogliby nim wtedy również zastąpić 
swoje własne. Chociaż w sumie nawet mnie to cieszy, bo jest trochę 
jak w tym angielskim zwyczaju, że synowie noszą to samo imię, co 
ich ojciec. Teraz oni wszyscy są jakby moimi duchowymi dziećmi. 
A że tego potomstwa przybywa, moje imię będzie dzięki temu co
raz sławniejsze. Ale teraz proszę, by przestała już pani unikać wyja
śnień, które pragnę usłyszeć. Kontynuujmy naszą opowieść.

- Zmusza mnie pan do odpowiedzi na takie bezwstydne pyta
nia! - opierała się Umrao.

- Nie bardziej są one bezwstydne niż sprośne przyśpiewki, 
które wy kobiety śpiewacie podczas wesel — odparłem.

- Nie w Lakhnau - wyjaśniła Umrao. - Kurtyzany nie śpiewa
ją takich rzeczy. Cyganki czy prostytutki niższej kategorii owszem, 
ale też wyłącznie przed żeńską publicznością. Tylko na wsi kobiety 
lekkich obyczajów śpiewają sprośne piosenki również w obecności 
mężczyzn. Ale czy to w mieście, czy to na wsi, obyczaj jest naganny.

- Mimo że pani tak mówi, widziałem na własne oczy wysoko 
urodzonych mężczyzn z szacownych rodzin, którzy zakradają się 
pod kobiece pokoje tylko dla przyjemności podsłuchania takich 
nieprzyzwoitych piosenek. Oglądają własne matki i siostry rzucają
ce obelgi i szczerzą zęby w uśmiechu. Ach, czemuż Bóg dał nam 
dożyć takich dni! Nie wspomnę już o bezeceństwach, jakie w noc 
poślubną i następnego ranka wyczyniają nawet najbardziej szacow
ne niewiasty. Ale zostawmy te historie i powróćmy do naszej wła
snej. Nie jestem reformatorem społecznym, którego celem jest 
krytykowanie tego typu zachowań - zakończyłem.
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— Skoro nie chce pan ustąpić, niech pan słucha — i Umrao za
częła dalej snuć swoją opowieść.

Po inicjacji Bismillah podobną ceremonię odbyły Churszid 
Dźan i Amir Dźan. W moim sercu zaś zaczęły rodzić się dziwne 
pragnienia i ciekawość. Wiedziałam tylko tyle, że po odprawieniu 
jakiegoś tajemniczego rytuału (o którym nie miałam najmniejszego 
pojęcia), Bismillah stała się Bismillah Dźan, a Churszid - Churszid 
Dźan. Było też wyraźnie widoczne, że przybyło im śmiałości, zyska
ły także sporą swobodę. Trzymały się teraz ode mnie na dystans, 
a w ich oczach dostrzegałam wyraźnie uchwytne poczucie wyższo
ści. Zaczęły bez zażenowania rozmawiać i żartować z mężczyznami. 
Każda miała też osobny, zarezerwowany tylko dla niej apartament, 
z podłogą przykrytą kuponami nieskazitelnie białego płótna i z łóż
kiem plecionym z taśm, zamiast ze zwykłych sznurków, zaścielo
nym przymocowanymi do ramy kilimami. W starannie urządzo
nych pokojach poustawiano szkatuły i szkatułki ze składnikami 
i utensyliami do przygotowywania panu, puzderka z kosmetykami 
i spluwaczki, na ścianach zawieszono syryjskie lustra. Dopełnienie 
stanowiły przepiękne obrazy na ścianach i przytwierdzone do sufitu 
baldachimy z zawieszonymi pośrodku niewielkimi żyrandolami. 
Dwie wiszące lampy o kloszach w kształcie lotosu paliły się od 
wczesnego wieczoru. Każda z dziewcząt miała do swej wyłącznej 
dyspozycji dwie pokojówki i dwóch służących. Co dzień gościli 
u nich przystojni, wywodzący się z najlepszych rodzin młodzieńcy, 
którzy dostarczali im rozrywki, podczas gdy one polegiwały na 
poduszkach i nie wypuszczały srebrnych ustników hukki spomię
dzy warg. Szkatuły z liśćmi betelu były stale otwarte, a one przygo
towywały pan, którym łaskawie częstowały swych adoratorów. Gdy 
wstawały, mężczyźni wysławiali pod niebiosa ich urodę, gdy cho
dziły — ścielili u ich stóp dywan z własnych spojrzeń. One nato
miast nie dbały o żadnego z nich, traktując każdego jak niewolnika. 
Miały taki autorytet, że łatwiej było poruszyć niebo i ziemię niż 
podważyć ich słowo. Mężczyźni nieproszeni oddawali im swe serca, 
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zaprzedawali dusze, poświęcali życie. One jednak nie przyjmowały 
żadnej ofiary, nie zważały na żadne błagania, a jeśli nawet ktoś 
pragnął złożyć na ich ołtarzu własne życie - uznawały takie poświę
cenie za fakt bez wartości. Ogarnęło je tak ogromne poczucie du
my, że wzgardziłyby nawet królestwem siedmiu światów. Wszelkie 
ich kaprysy i zachcianki były zaspokajane, zawsze bowiem znaleźli 
się mężczyźni gotowi zrobić wszystko, by je zadowolić. Ich kokiete
ria miała zabójczą moc, nie brak jednak było tych, którzy z radością 
daliby się zabić. Jednych przywodziły do rozpaczy, innych rozśmie
szały do łez. Były zdolne cisnąć twoje serce na ziemię i podeptać je 
obcasem. Z najbłahszego powodu dąsały się i obrażały. Mężczyźni 
starali się im przymilać przy pomocy uniżonych gestów albo czu
łych słówek, one zaś zwodziły ich czczymi obietnicami, zapomina
jąc natychmiast o danym słowie. Wszystkie oczy bez przerwy były 
zwrócone na nie, one zaś nikogo nie obdarzały nawet przelotnym 
zerknięciem. Mężczyźni kierowali spojrzenia w tę samą stronę, 
w którą spoglądały one i jeśli tylko ich wzrok zatrzymał się na kimś, 
natychmiast na tej osobie skupiały się tysiące oczu. Adoratorzy 
płonęli z zazdrości, a one świadomie i celowo podsycały ten pło
mień. Zabawa polegała jednak na tym, że w ich sercach gościła 
jedynie pogarda, zaś wszelkie inne uczucia były całkowicie udawa
ne. Gdy jakiś nieszczęśnik dał się złapać w tę pułapkę, były gotowe 
umierać z pozornej miłości:

Jakże dziś łaskawie przyjmuje mą miłość! 
Czy to mój koniec bliski, czy rywala mego!

Oby byli to rywale! Zawsze jednak w ostatecznym rozrachunku 
ginął adorator. Serce kochanki pozostawało zimne. W jego domu 
panowała żałoba — ona spędzała czas z przyjaciółmi na radosnej 
zabawie.

Mirzo Sahibie, zna się pan na tych sprawach lepiej ode mnie 
i sam może je opisać. Jednak tylko ja wiem, jakie naprawdę uczucia 
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rodziły się w moim sercu, gdy obserwowałam te miłosne igraszki. 
Zazdrość kobiety wobec innej kobiety nie zna granic. Wstydzę się, 
gdy to wyznaję, prawda jednak jest taka, że pragnęłam, aby to mnie 
wszyscy ci zalotnicy obdarzali afektem i aby to dla mnie umierali 
z miłości. Nie mogłam znieść, że patrzą na kogoś innego, że komuś 
innemu składają życie w ofierze. Jednak oczywiście mną nikt się nie 
interesował.

W pokoju, który należał do Ciotki Husajni, podłoga, ściany 
i sufit były czarne od dymu. Z jednej strony stało zdezelowane 
łóżko, na którym co noc razem spałyśmy. Z drugiej strony urzą
dzono palenisko, a obok niego ustawione były dwa gliniane dzbany 
na wodę, kilka słabo cynkowanych garnków, brązowa miska, tawa, 
talerze i kubki. W jednym z kątów pokoju znajdował się garniec 
z pełnoziarnistą mąką oraz pojemniki z kilkoma odmianami socze
wicy, solą i przyprawami. Tuż obok leżał stos drewna opałowego, 
rozpałka, stały kamienne żarna do mielenia przypraw — krótko 
mówiąc, było to składowisko najrozmaitszych rupieci. W ścianę 
nad paleniskiem były wbite dwa kołki na których podczas gotowa
nia zawieszało się lampę. Gdy gotowanie dobiegało końca, lampę 
umieszczano na zatłuszczonej podstawce obok mojego łóżka. Knot 
w lampie był cienki jak nitka, dawał więc dużo dymu, lecz mało 
światła i choćby człowiek próbował, nie dało się go wydłużyć. 
Urządzenie pokoju uzupełniały dwa plecionkowe koszyki. W jed
nym z nich przechowywana była cebula, w drugim — brązowe po
jemniki na soczewicę i curry oraz pokrywka na placki chlebowe - 
wszystko to przeznaczone dla Maulwiego Sahiba. Koszyk z cebulą 
umieszczony był nad paleniskiem, natomiast drugi, z którego wy
dobywał się nieustannie zapach gotowanego jedzenia, wisiał nad 
miejscem, w którym spałam. Gdy czasem przebudzona gwałtownie 
siadałam na łóżku, uderzałam głową prosto w brązowy pojemnik 
na curry.

Rankiem, do jedenastej - trzcinka Maulwiego, potem do 
dziewiątej wieczorem — połajanki i cięgi smyczkiem od nauczyciela 
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muzyki - to byli moi „adoratorzy”, takie spotykały mnie „umizgi”. 
A jednak mimo to coraz bardziej odczuwałam rozmaite pokusy, tak 
charakterystyczne dla wieku dorastania.

Gdy miałam lat czternaście, wielką przyjemność zaczęło mi 
sprawiać przyglądanie się sobie w zwierciadle. Ledwo co Ciotka 
Husajni wychodziła z mieszkania, natychmiast wyjmowałam z jej 
szkatułki lusterko i zaczynałam studiować własne odbicie, porów
nując swój wizerunek z wyglądem innych kurtyzan. Nie dostrzega
łam we własnej twarzy żadnego uszczerbku, wręcz przeciwnie, wy
dawałam się sobie ładniejsza niż inne dziewczęta, chociaż w rzeczy
wistości nie było to prawdą.

- Myli się pani, sądząc, że ktokolwiek mógł przewyższać ją 
urodą - wtrąciłem. — Wciąż jest pani przystojniejsza niż setki in
nych kobiet. W czasach młodości z pewnością była pani wielką 
pięknością.

— Dziękuję, Mirzo Sahibie. Jednak — proszę wybaczyć, że to 
powiem - nie czas na komplementy, ani nie miejsce, lepiej więc, 
aby nie próbował mi pan schlebiać. Ale to prawda, miałam wów
czas o własnej urodzie wysokie mniemanie i to właśnie było przy
czyną całego nieszczęścia. W najgłębszych zakamarkach mej duszy 
czaiło się bowiem pytanie: co jest ze mną nie w porządku, skoro 
nikt nie zwraca na mnie uwagi?

— To niemożliwe, że nikt pani nie zauważał — zaprzeczyłem. 
Z pewnością wiele osób przyglądało się pani urodzie, jednak proszę 
pamiętać, że przed missi nie była pani jeszcze pełnoprawną kurty
zaną. Wszyscy obawiali się Chanam i dlatego nikt nie ośmielił się 
do pani nawet odezwać.

— Prawdopodobnie ma pan rację, skąd jednak miałam to wie
dzieć? Zupełnie jak w przysłowiu, wręcz „gotowałam się ze złości” 
na widok moich towarzyszek. Nie chciałam jeść ani pić, nocami nie 
mogłam spać. Jeszcze gorzej było podczas układania włosów - nie 
miał mi ich kto zapleść, a tymczasem włosy Bismillah zaplatał wła
snoręcznie Nawab Ćhabban! Na ten widok skręcałam się z zazdro
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ści niczym wąż, bo ja mogłam liczyć tylko na Ciotkę Husajni - 
a i to wyłącznie wtedy, kiedy akurat nie była zajęta czymś innym. 
W przeciwnym razie moje włosy pozostawały przez cały dzień roz
puszczone i spadały mi w nieładzie na twarz, do czasu, aż wreszcie 
nauczyłam się sama je splatać. Inne dziewczęta zmieniały stroje trzy 
razy dziennie - ja zaledwie raz na tydzień. Ich ubrania były wyszy
wane srebrnymi i złotymi nićmi - ja wciąż miałam te same szarawa
ry z surowego jedwabiu, muślinową dupattę i co najwyżej od czasu 
do czasu kurtę z wąziutką błyszczącą lamówką.

Kiedy tylko wkładałam świeże ubranie, również chciałam po
siedzieć w towarzystwie mężczyzn. Czasami chodziłam więc do 
apartamentów Bismillah albo Amir Dźan. Jednak za każdym razem 
byłam pod byle pretekstem wypraszana za drzwi, bowiem dziewczę
ta nie życzyły sobie mojego towarzystwa. Każda z nich dbała 
o własne przyjemności i nie chciała żebym plątała się pod nogami.

Był jeszcze jeden powód tego, że nie pozwalały mi przesiady
wać w swoich pokojach — zauważyły mianowicie, że zaczynam po
zwalać sobie na zbyt wiele względem ich gości. Pokazywałam im 
figę, robiłam dziwne miny, niektórych dźgałam palcem i szczypa
łam. Próbowałam zwrócić na siebie uwagę w każdy możliwy spo
sób, dlatego też moja obecność nie była traktowana życzliwie.

Zapewne rozumie pan teraz, Mirzo Sahibie, że w owym czasie 
młodzieńczej frustracji Gauhar Mirza był dla mnie wybawieniem. 
Mówił do mnie o miłości i nieustannie droczył się ze mną, ja zaś 
droczyłam się z nim. Uważałam go za swojego ukochanego, a on 
w zamian rzeczywiście obdarzał mnie miłością. Gdy przychodził 
rankiem do szkoły, w kieszeni przynosił dwie pomarańcze, które 
wręczał mi z nieśmiałością, a raz dostałam od niego kawałek chał
wy. Pewnego zaś dnia nie wiadomo gdzie zdobył rupię, którą także 
mi wręczył. W ciągu całego życia miałam w swych dłoniach tysiące 
rupii, jednak nigdy nie zapomnę szczęścia, jakie dało mi posiadanie 
tej właśnie jednej monety. Wcześniej dość często dostawałam pie
niądze, nigdy jednak nie zdarzyło się, aby była to cała rupia. Prze
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chowywałam ją troskliwie przez długi okres, głównie z tego powo
du, że nie miałam na co jej wydać. Poza tym doszłam do wniosku, 
że gdybym ją nawet na coś wydała, ludzie zaczęliby pytać skąd 
miałam pieniądze i co miałabym im wtedy odpowiedzieć? Nauczy
łam się wówczas, mimo młodych lat, sztuki trzymania pewnych 
rzeczy w sekrecie — był to jasny znak, iż dorosłam do wieku, który 
charakteryzują rozwaga i dyskrecja.
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Rozdział VI

Przebiegły złodziej skradł moje serce 
Gdy zgnuśniali strażnicy głębokim spali snem

B
yła pora monsunu, ciężkie deszczowe chmury zasnuwały 
niebo. Deszcz opadał z nich strumieniami na ziemię; powie
trze, raz po raz rozświetlane błyskawicami, huczało od nie
przerwanych grzmotów. Siedziałam samiuteńka w pokoju Ciotki 

Husajni, która wraz z Chanam wybrała się w odwiedziny do zna
jomej, niejakiej Hajdari. Lampa zgasła i było tak ciemno, że nie 
mogłam dostrzec własnych rąk.

W sąsiednich pokojach dziewczęta jak zwykle przyjmowały 
gości - tu słychać było śpiew, gdzie indziej wybuchy śmiechu. Tyl
ko ja siedziałam pogrążona w ciemności, użalając się nad własną 
samotnością i pochlipując. Czułam się opuszczona przez wszyst
kich. Jedynie cierpiące serce zna rozmiar własnego cierpienia. Ze 
strachu przed burzą chowałam głowę pod kołdrę, a gdy rozlegał się 
grzmot, wpychałam palce do uszu. W końcu zasnęłam w takiej 
pozycji. Obudziłam się nagle, gdy ktoś znienacka ścisnął moją 
dłoń. Sparaliżowana strachem, nie byłam w stanie wydobyć głosu 
ze ściśniętego gardła i w końcu straciłam przytomność.

Następnego ranka rozpoczęto poszukiwania złoczyńcy, nie 
przyniosły one jednak żadnego rezultatu. Chanam siedziała z wy
krzywioną grymasem twarzą, Ciotka Husajni dreptała tam i z po
wrotem, mrucząc pod nosem. Ja przycupnęłam potulnie, jak przy
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stało na ofiarę przestępstwa. Wszyscy byli już zmęczeni od zadawa
nia mi pytań — miałabym im coś do powiedzenia, gdybym tylko 
cokolwiek wiedziała.

- Czy to oznacza, że mogłaby pani przemilczeć to i owo, po
mimo posiadanej wiedzy? - spytałem.

- Niech pan powstrzyma się od domysłów i nie przyozdabia 
mojej opowieści dygresjami. Ilekroć przypomnę sobie rozczarowa
nie Chanam i zmartwioną twarz Ciotki Husajni, nie mogę po
wstrzymać się od śmiechu.

- Nic dziwnego. Ich wszystkie nadzieje runęły w proch, pani 
zaś przypadła w udziale cała uciecha — podsumowałem.

- Runęły w proch!? - wykrzyknęła Umrao. - Nie znał pan 
Chanam! Była mistrzynią wszelkich sztuczek własnej profesji. 
Utrzymała całą sprawę w tajemnicy, udając, że nic się nie wydarzy
ło i podjęła wszelkie możliwe starania, aby zażegnać burzę, odno
sząc przy okazji korzyść. Zaczęła szukać klienta, który miałby wię
cej pieniędzy niż rozumu i w końcu zdołała znaleźć takiego głupca.

Do Lakhnau przyjechał z zarządzanej przez Brytyjczyków czę
ści Indii* syn pewnego sędziego, mający tu kontynuować naukę. 
Pochodził z bogatego domu. Ojciec pozostawił mu do wyłącznej 
dyspozycji znaczną część własnego majątku, którego źródło stano
wiły w głównej mierze łapówki oraz inne „dowody wdzięczności”. 
Młody Raszid Ali przez pewien okres prowadził się poprawnie 
i poświęcał czas studiom, wkrótce jednak atmosfera miasta wzięła 
górę - młodzieniec w niedługim czasie stał się jednym z najbardziej 
znanych rozpustników i ekspertem w wynajdywaniu wyszukanych 
cielesnych uciech. Przyjął pseudonim „Raszid” (podążający słuszną 
drogą), zaś jeden z lakhnauskich mistrzów poetyckich zmienił go 
na „Murszid” (wskazujący słuszną drogę), z którego młodzian był 
niezwykle dumny.

Towarzysząca mu służba nadal określała go poufałym zdrob
nieniem Rakkhan Mijan, podczas gdy mieszkańcy Lakhnau zaczęli 
nazywać go „Radża”. Jednak Raszid Ali uważał zarówno przydo
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mek, jak i tytuł za zbyt prostackie. Do tego stopnia odbiło mu na 
punkcie życia lakhnauskich wyższych sfer, że w końcu zaczął kre
ować się na Nawaba Sahiba. Gdy przybył do miasta, miał obfitą 
brodę, jednak pod wpływem panującej mody najpierw ją skrócił, 
później wytrymował w niewielką bródkę, aż wreszcie po kilku 
dniach całkowicie zgolił.

Usunięcie brody ujawniło w pełnej krasie jego małą, nieładną 
twarz - choć oczywiście on sam miał się za przystojnego. Jego skóra 
była ciemna i poznaczona śladami po ospie, miał niekształtny nos, 
malutkie oczka, zapadnięte policzki, wąskie czoło, krótką szyję 
i posturę krasnoludka. Myślę, że to wierny opis, ale sam Raszid Ali 
uważał się za pięknego niczym drugi Józef*. Godzinami przesiady
wał przed lustrem i podkręcał wąsy, które ostatecznie nabierały 
wyglądu mysich ogonków, zapuścił też włosy, które skręcał w pu
kle. Nosił do tego niewielką szpiczastą czapeczkę, krótką kurtę 
z wysokim kołnierzem i szarawary o szerokich nogawkach. Tak 
wystrojony odwiedzał salony kurtyzan.

Raszid Ali był niezwykle przebojowym młodzieńcem. Protek
cja ustosunkowanych znajomych wkrótce zapewniła mu dostęp do 
najlepszych salonów, a wrodzona bezceremonialność bardzo szybko 
spowodowała, iż jego stosunki z dziewczętami z lupanarów nabrały 
cech nieformalnych. Przerzucał się niecenzuralnymi dowcipami 
z Ćattan Dźan, pozwalał sobie na kuksańce od Baggan, raz nawet 
oberwał klapkiem od Husny - szczerząc zęby w uśmiechu. Jednak 
właścicielki salonów traktował z należną rewerencją. Jeśli spędził 
noc z którąś z dziewcząt, do właścicielki salonu, z którego pocho
dziła, zaczynał publicznie zwracać się „mamo”, podkreślając swój 
szacunek głębokim ukłonem i uważając to za przejaw dobrego wy
chowania. Celem było oczywiście pokazanie znajomym, że zaliczył 
kolejną zdobycz.

Rashid Ali regularnie odwiedzał dom Chanam, przesiadując 
w nim od wczesnego wieczoru do późnych godzin nocy i dobrze 
znał wszystkie dziewczęta. Był biegły w sztukach muzycznych, po
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trafił układać piosenki, dobierał do nich melodię i śpiewał. Umiał 
ilustrować je mimiką i gestami, a do tego wszystkiego posiadł umie
jętność imitowania ustami dźwięku tabli. Znajomi robili z niego 
kompletnego głupca, wychwalając pod niebiosa jego kompozycje 
i wmawiając mu, że najwybitniejsi poeci, jak Atiś czy Nasich, byli
by zaszczyceni, mogąc konkurować z nim w turniejach. Namawiali 
go do uczestnictwa w sympozjach poetyckich i zachęcali do dekla
mowania własnych gazali, aranżując sprawy w taki sposób, aby jego 
wystąpienie przypadało zawsze przed recytacjami poetów tworzą
cych w stylu komicznym. Wszyscy pękali ze śmiechu i kpili z niego 
w żywe oczy, on jednak oczywiście był wjielce zadowolony z siebie 
i kłaniał się raz po raz, dziękując za uznanie.

Z domu przysyłano mu nieograniczone fundusze, bez wnika
nia w cele, na jakie przeznaczał pieniądze. Jego biedna matka, głę
boko przekonana o tym, że jej syn wytrwale studiuje, aby zdobyć 
tytuł uczonego, wysyłała mu wszystko, o co tylko poprosił. Gro
mada wszelkiej maści próżniaków, fircyków, birbantów i darmo
zjadów z całego Lakhnau nie odstępowała go na krok. To oni skie
rowali jego uwagę na moją osobę i podsunęli pierwszą myśl, która 
wkrótce zaczęła się przeistaczać - najpierw w pożądanie, później 
w miłość aż w końcu w kompletne szaleństwo na moim punkcie. 
Do dziś pamiętam, jak Chanam, chcąc usidlić go jeszcze bardziej, 
pozorowała niezdecydowanie i powtarzała „Nie, panie, ona jest 
wciąż zbyt młoda”, pozwalając młodzieńcowi argumentować i bła
gać na wszystkie możliwe sposoby. Wreszcie zaklęcia i talizmany 
przyniosły zamierzony efekt - przy pomocy „przyjaciół” dobito 
targu, ustalając cenę pięciu tysięcy rupii. Aby zgromadzić taką kwo
tę młodzieniec rnusiał na kilka dni pojechać do domu, gdzie nic nie 
mówiąc matce zastawił dwie wsie ze swego majątku. Wrócił do 
Lakhnau z ponad dwudziestoma tysiącami rupii, z których pięć 
tysięcy gotówką z miejsca wręczył Chanam.

Bankier prowadzący rachunki Chanam umieścił całą kwotę na 
jej dobrze prosperującym koncie. Ciotka Husajni domagała się 
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swojego udziału i otrzymała w dowód wdzięczności pięćset rupii. 
W rezultacie zostałam oddana Raszidowi Alemu, który pozostał 
w Lakhnau przez następne sześć miesięcy. Co miesiąc płacił mi sto 
rupii, choć nigdy o to nie prosiłam. Wszystko, co potajemnie 
dostawałam, powierzałam Ciotce Husajni i Chanam nigdy nie 
dowiedziała się o tym. Stałam się niemal całkiem niezależna, przy
dzielono mi dwie pokojówki i dwóch służących. Zamieszkałam 
w pokoju, który urządzono dla mnie obok głównego wejścia, gdzie 
odwiedzali mnie mężczyźni z wyższych sfer, w tym również syno
wie nawaba.

Ten, który wcześniej zerwał kwiat mojej niewinności, Gauhar 
Mirza, gościł u mnie wówczas regularnie. Chanam i Ciotka Husaj
ni były wściekłe, ja jednak zakochałam się, niewiele więc mogły 
w tej kwestii poradzić. W międzyczasie zmarł jego ojciec, a tym 
samym wyschło jedyne źródło dochodów młodego człowieka. Banno 
była coraz starsza, nikogo nie interesowały już jej usługi. Cała od
powiedzialność za wydatki Gauhara Mirzy spoczęła teraz na mnie.

Jedną z podstawowych zasad życia kurtyzany jest posiadanie 
stałego wielbiciela, którego da się wykorzystywać. Przede wszyst
kim, kiedy akurat nie ma nikogo innego, taki adorator pozwala 
miło spędzić czas. Nie trzeba martwić się o zakupy - kiedy wysyłasz 
służącego, dostajesz zwykle byle co; twój wielbiciel przetrząśnie całe 
miasto w poszukiwaniu najlepszych produktów. Gdy zachorujesz, 
otoczy cię największą troską, zrobi wszystko, by przynieść ci ulgę - 
będzie przez całą noc masował twoje stopy, rankiem przyniesie 
i poda lekarstwa, wezwie lekarza i zrelacjonuje mu twój stan oraz 
poinformuje przyjaciół i znajomych. Rozpyta, gdzie planują wesele 
i zajmie się załatwieniem ci kontraktu. Podczas występu będzie 
podsycał wśród publiczności zainteresowanie twoim popisem, wy
trwale bijąc brawo, głośno chwaląc każdą nutę, komplementując 
modulację czy objaśniając gest. Dzięki niemu będziesz jadła naj
wspanialsze jedzenie, będziesz traktowana z o wiele większą kurtu
azją niż pozostałe dziewczęta, spotkają cię zaszczyty i wyróżnienia.
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A gdy trafi ci się bogaty patron z arystokratycznego rodu, wielbiciel 
będzie wzbudzał u niego niezbędną dawkę zazdrości. Bogacz pra
gnie bowiem, by kurtyzana kochała wyłącznie jego, ale ta pod nie
biosa wychwalać będzie swego stałego adoratora: „Och, szlachetny 
panie, jestem z nim związana; sama nie wiem czemu spotkałam się 
z panem. On tu wkrótce przybędzie... Proszę pozwolić mi odejść... 
On jest mój na zawsze - pan nigdy nie będzie mi tak wierny”.

Bywalcy lupanarów czują uzasadniony respekt wobec stałego 
adoratora, który w przypadku kłopotów jest gotowy do natychmia
stowej pomocy, a ponieważ zwykle zna wszystkich miejskich ło
trów, w mgnieniu oka potrafi zwołać kilkudziesięciu ludzi. Nawet 
właścicielki domów rozpusty traktują go z szacunkiem, obawiając 
się, że zakochana kurtyzana mogłaby uciec ze swoim wielbicielem.

Amir Dźan szalała swego czasu na punkcie niejakiego Kazima 
Alego, który przez wiele lat pozostawał na jej utrzymaniu. Kiedyś 
podarowała mu bransolety warte pięćset rupii, a następnego dnia 
narobiła krzyku, skarżąc się, że ktoś je skradł. Innym razem dała 
mu perłowe kolczyki za tysiąc sto rupii i oznajmiła, że wypadły jej 
z uszu podczas festynu w Aiśbag. Tym sposobem wydała na niego 
fortunę, z której utrzymywała się cała jego rodzina.

Churszid bez pamięci kochała się w Piare Sahibie. Tylko Bis- 
millah nigdy nikogo nie kochała, była bowiem zbyt chytra z natu
ry, aby obdarzyć uczuciem jakiegokolwiek mężczyznę.

Zresztą nie trzeba było szukać daleko. Nawet i Chanam, cho
ciaż już przekroczyła pięćdziesiątkę, straciła głowę dla niespełna 
dwudziestoletniego mężczyzny o imieniu Mir Aulad Ali. Przystoj
ny, tryskający młodością, o atletycznej budowie, przyciągał uwagę 
młodszych dziewcząt. Wszystkie jednak czuły respekt przed Cha
nam i żadna nie śmiała nawet się odezwać. Młodzieniec nie miał 
w ogóle pieniędzy, Chanam łożyła więc na codzienne wydatki ko
chanka i utrzymywała całą jego rodzinę. Wydała dwa i pół tysiąca 
rupii, aby go ożenić, jednak poza nocą poślubną Mir Aulad Ali 
nigdy nie miał okazji spędzić nocy w domu. Towarzyszył Chanam 
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przez cały czas i mógł jedynie kilka godzin dziennie poświęcić na 
załatwianie swoich rodzinnych spraw.

No i był jeszcze Mirza Sahib - z pewnością już grubo po sie
demdziesiątce, zgarbiony teraz i bezzębny, był jednym z dawnych 
kochanków Chanam. Nie mając żadnych krewnych, mieszkał 
w jej domu, traktowany niczym członek rodziny. Jadali wspólnie 
poranne i wieczorne posiłki, a Chanam dbała o jego garderobę 
i pokrywała jego wydatki na opium, trzcinę cukrową i słodycze.

Pewnego dnia siedziałyśmy wszystkie w towarzystwie Cha
nam. Churszid Dźan wyglądała jak siedem nieszczęść.

— O co tu chodzi? — dopytywała Chanam. — Ona popada 
w najczarniejszą rozpacz tylko dlatego, że Piare Sahib się żeni!

I kontynuowała mentorskim tonem:
- Nie pojmuję ani dzisiejszych dziewcząt, ani ich miłostek. 

Wszystkie są warte swoich kochanków. Za to za naszych czasów... 
- dodała, wskazując na Mirzę Sahiba. - Tylko spójrzcie. Miałam 
z nim romans kiedy byłam jeszcze bardzo młoda. Jego rodzice 
chcieli go ożenić. Przyszedł do mnie pokazać się w ślubnym stroju. 
Zdarłam z niego ubranie i potargałam je na kawałki. Chwyciłam go 
za rękę, zmusiłam by usiadł i oświadczyłam, że nigdy nie pozwolę 
mu odejść. To było czterdzieści lat temu i od tamtej pory nie wró
cił do domu. Powiedzcie, czy któraś z was potrafiłaby zdobyć się na 
to samo?

Zawstydzone, wszystkie zwiesiłyśmy głowy.

Zdarzyło mi się już tańczyć przed publicznością przy okazji ce
remonii inicjacyjnej Bismillah. Jednak mój pierwszy profesjonalny 
występ miał miejsce podczas ślubnego przyjęcia, jakie wyprawił 
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swojemu synowi Nawab Śudźat Ali Chan. To była pamiętna uro
czystość. Glorietę w ogrodzie udekorowano z takim przepychem! 
Światło z bezcennych szklanych kandelabrów nieomal przemieniało 
noc w dzień. Dla gości rozścielono śnieżnobiałe płótna i perskie 
dywany, na których poukładano poduszki haftowane złotymi nić
mi, a wszystko to wśród rzędów rozświetlonych różnokolorowych 
lampionów.

W całym pawilonie unosił się odurzający zmysły aromat per
fum i kwiatów, mieszający się z zapachem dymu fajek wodnych 
i panu. Miałam wówczas mniej więcej czternaście lat. Z Barody 
przybyła na przyjęcie słynna artystka, Bai Dźi. Fama o tym, jak 
wspaniale śpiewa niosła się po całym mieście, a jej kunszt podziwia
li nawet najbardziej uznani muzycy. Jej wiedza na temat muzyki 
była tak rozległa, że wydawało się, iż zna wszystkie podręczniki na 
pamięć. Wszyscy byli oczarowany jej głosem. Jakże jednak przebie
gła była Chanam! Zaplanowała mój występ bezpośrednio po wy
stępie Bai Dźi. Ja oczywiście kompletnie nie zdawałam sobie sprawy 
z tego, co się dzieje, jednak koneserzy byli zdumieni decyzją Cha
nam - „Jaką szansę ma to dziewczątko, aby przykuć uwagę pu
bliczności bezpośrednio po występie Bai Dźi?”. Rozbrzmiały pierw
sze dźwięki muzyki, a wraz z nimi uwaga wszystkich uczestników 
uroczystości skupiła się na mnie. Dopiero stawałam się wtedy ko
bietą i choć nie byłam zbyt piękna, moimi atutami były żywość 
ruchów, zwinność i nieodparty urok dziecięcej niewinności.

Nie pytaj mnie o moją młodość 
Cóż rzec mogę - to był czas magiczny

Przez chwilę tańczyłam, kiedy Chanam poleciła mi, abym za
częła śpiewać następujący gazal:

Dziś wśród zgromadzonych jej twarz zajaśniała 
Spójrz jak w okamgnieniu wszystkich zniewoliła
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Kiedy tylko zaśpiewałam ten bajt, publiczność wpadła w za
chwyt. Dodałam więc kolejny, o takim samym rymie i wszyscy 
zaczęli kołysać się w rytm mojego śpiewu:

Gdy przestoję się skarżyć, ona tortury wzmaga 
Gdy zaś ból mój słabnie, jej wzburzenie narasta

Publiczność o mało nie poderwała się z miejsc.

Gdy w zawstydzeniu odwraca oczy 
Strzały jej spojrzeń znów celu chybiają

Skutek tych wersów był taki, że czyjekolwiek spojrzenie po
chwyciłam, ten nie był już w stanie odwrócić ode mnie wzroku.

Pośród bałwochwalców jam jest najsławniejszy 
Na wspomnienie o bogu zawstydzeniem płonę

Proszę wysłuchać następnego bajtu — wtedy zrozumie pan, jaki 
efekt mógł on wywołać u osób o romantycznym usposobieniu:

Czemuż tłumić tęsknoty serca które kocha 
Śmierć nawet przynieść może niespodziewaną rozkosz

Potem zaśpiewałam kolejny fragment:

Błędem było nie objawić mych prawdziwych uczuć 
Gdy je wyznam teraz - cóż mi z tego przyjdzie?

Publiczność wydawała się być w stanie ekstazy. Wszyscy byli 
zachwyceni. Komplementowali każde słowo, wychwalali każdy 
moment, gdy mój śpiew łączył się unisono z muzyką. Zmuszali 
mnie, abym każdy bajt powtarzała po kilka razy - a i tak nie mieli 
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dość. Ten gazal kończył mój występ, lecz przy następnej okazji 
ponownie zostałam poproszona o jego zaśpiewanie.

— Do diabła z publicznością - przerwałem jej w tym miejscu. 
- Ale niechże pani na Boga wyrecytuje pozostałe bajty tego gazalu. 
Kto jest jego autorem?

- Czy naprawdę nie potrafi pan zgadnąć? — odparła Umrao.
- Rozumiem — skinąłem głową.
— Proszę posłuchać tego — kontynuowała moja rozmówczyni:

Kto wytrwały był w pasji miłosnej spełnianiu 
Pochwycony w szpony śmierci nad. mogiłą stoi

— Wielki boże! — wykrzyknąłem z zachwytem.
- Ten, kto go ułożył, przeszedł samego siebie — zauważyła 

Umrao.

Me westchnienia do płomieni muszę przyrównywać 
Inaczej ogień stanie się powietrzem i bez śladu zniknie

— Taka filozofia jest zrozumiała tylko dla biegłego poety - 
skomentowałem. Umrao kontynuowała:

Czyżbym stał się zwolennikiem uroczych przeciwieństw? 
Choć smutek mnie przepełnia, w sercu czuję radość

- Znowu filozofia i znowu jedynie poeta ją pojmie — skonklu- 
do wałem.

— Posłucha pan jeszcze?

Nie rozdzieraj mojej duszy pragnieniem pokazania się światu 
W jej zwierciadle odbity jest cały splendor twego wizerunku

— To dla odmiany mistycyzm — wyraziłem po raz kolejny swą 
opinię. — Nie dotyczy nas, należymy bowiem do rzeczywistego 
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świata. Ale „pragnienie pokazania się światu”? Czemu w taki wła
śnie sposób skomponowała pani ten fragment?

— Teraz już ostatni bajt - oznajmiła Umrao:

W rozłące powstrzymaj swój lament i skargi, o ...* 
Podsycasz bowiem tylko wzburzenie nieczułej kochanki

- Autor wykorzystał fragment drugiego bajtu aby stworzyć za
kończenie - zauważyłem. - Musiało braknąć mu czasu.

- Zawsze brak mu czasu, gdy chodzi o komponowanie poezji 
— zgodziła się Umrao.

Nazajutrz po moim pierwszym występie pojawiła się u mnie 
w pokoju Ciotka Husajni w towarzystwie nieznanego służącego.

- Posłuchaj, Umrao, co ten człowiek ma ci do powiedzenia - 
zaanonsowała Husajni i opuściła pomieszczenie.

Służący pozdrowił mnie, przykładając rękę do czoła, po czym 
rzekł:

— Przynoszę wiadomość od Nawaba Sułtana Sahiba, który 
podczas wczorajszego występu siedział po prawej stronie pana mło
dego, w żółtym turbanie na głowie. Pan zapytuje uprzejmie, czy 
może cię, pani, odwiedzić i jaka pora będzie odpowiednia. Życzył
by sobie jednak, aby w czasie jego wizyty nie było tu nikogo inne
go. Prosi też o kopię gazalu, który wczoraj śpiewałaś.

- Przekaż Nawabowi Sułtanowi wyrazy najgłębszego uszano
wania - odparłam - i poproś, by przyszedł jutro wieczorem, o ta
kiej porze, która mu najbardziej odpowiada. Oczywiście gwarantuję 
pełną prywatność. Po kopię gazalu przyjdź jutro za dnia — muszę 
przepisać wiersz.

Późnym rankiem następnego dnia służący pojawił się ponow
nie. Byłam w pokoju sama. Dałam mu przygotowaną wcześniej 
kopię gazalu, on zaś wyjął zza pasa pięć aśrafi i wręczył mi je z wy
jaśnieniem, że Nawab Sahib zdaje sobie sprawę, iż tak niewielka 
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kwota nie jest mnie warta, jednak będzie czuł się zaszczycony, jeśli 
zgodzę się ją przyjąć na rzecz mych drobnych wydatków na pan. 
Sam przybędzie wieczorem, w porze, gdy zapłoną już latarnie.

Służący skłonił się i opuścił mój pokój. Pierwszą myślą po jego 
wyjściu było, aby oddać pieniądze Ciotce Husajni i poprosić o ich 
przekazanie Chanam. Kiedy jednak uważniej przyjrzałam się zło
tym, błyszczącym, świeżutko wybitym monetom, zmieniłam zda
nie. A ponieważ nie miałam jeszcze wówczas własnej szkatułki na 
pieniądze, ukryłam je pod jedną z nóg mojego łóżka.

Myślę, Mirzo Sahibie, że w życiu każdej kobiety przychodzi 
taka chwila, gdy zaczyna ona pragnąć, by ktoś ją pokochał. Niech 
pan sobie nie myśli, że jest to pragnienie, które szybko przemija — 
wręcz przeciwnie, pojawia się kiedy dziewczyna dojrzewa i z upły
wem lat staje się coraz silniejsze. Im kobieta jest starsza, tym silniej
sze staje się pragnienie miłości.

Oczywiście miałam kochanka, był nim Gauhar Mirza, jednak 
jego miłość była inna niż ta, jakiej naprawdę pragnęłam i jaką on 
nigdy nie mógłby mnie obdarzyć. Jego postępowaniu brakowało 
męskości. Odziedziczył cechy charakteru swej matki — cokolwiek 
wpadło mu w ręce, próbował to zagarnąć dla siebie. Nigdy niczego 
od niego nie dostałam, poza ową wspomnianą wcześniej rupią. 
Teraz zaczęłam szukać kochanka, który spełniałby każdy mój ka
prys, wydawał na mnie fortunę, wyprawiał dla mnie przyjęcia. Ta
kim mężczyzną był Nawab Sułtan. Był przystojny i cechowała go 
stanowczość, której uległaby każda kobieta. Niektórym wydaje się, 
że wszystko, czego kobiety pragną, to komplementy i deklaracje 
miłości. To oczywiście też jest istotne, jednak sprawą zasadniczą 

85



jest, aby mężczyzna nie był małostkowy i nie skrywał niecnych 
zamiarów. Zdarzają się tacy, którzy podziwiają twoją biżuterię, lecz 
każdym gestem zdradzają prawdziwe motywy swojego działania: 
„Pokochaj mnie! Na boga, pokochaj mnie! Zamieszkaj ze mną, 
oddaj mi wszystko, co posiadasz, prowadź mój dom, gotuj dla 
mnie posiłki i doglądaj moich dzieci”. Nie wszyscy mężczyźni mo
gą poszczycić się urodą Józefa i oczekiwać, że każda kobieta zako
cha się w nich po uszy. Mężczyźni i kobiety zakochują się w sobie 
nawzajem, często jednak w owej miłości kryje się też element inte
resowności. Bezinteresowna miłość, jak ta, którą dzielili Lajla 
i Madźnun czy Śirin i Farhad*, istnieje wyłącznie w baśniach. Mó
wi się, że prawdziwa miłość nie może być nieodwzajemniona - 
widziałam jednak taką miłość na własne oczy, choć przyznaję jed
nak, że jest to zjawisko wyjątkowe.

Nawab przybył następnego dnia zgodnie z obietnicą. Zamienił 
kilka uprzejmych słów z Ciotką Husajni, ustalił zasady odwiedzin, 
a następnie przyszedł do mojego pokoju, aby spędzić ze mną czas 
tete-d-tete. Później dowiedziałam się, że nie zapłacił za prawo wy
łączności do mnie, ale ustalił, że będzie mi co wieczór składał kil
kugodzinne wizyty. Był przeciętnym, małomównym młodzieńcem, 
niespełna dwudziestoletnim, wychowanym — jak to mówią - 
w atmosferze pobożności. Rodzice chronili go przed zepsuciem, 
dorastał więc całkiem nieświadomy tego, jak bardzo perfidny może 
być świat. Przesłał już swą „deklarację uczuć” przez służącego i nie 
potrafił się przełamać, aby zrobić to ponownie osobiście. Szybko 
jednak sprawiłam, że poczuł się swobodniej.

Szeptałam mu wiele czułych słów, niektóre ze łzami w oczach. 
Część z nich była kompletną nieprawdą, jednak część odzwiercie
dlała moje rzeczywiste uczucia, Nawab posiadał bowiem pewne 
przymioty, które zmiękczyłyby serce nawet najbardziej nieczułej 
kobiety - karnację jasną niczym płatki róży, zgrabny nos, delikatne 
usta, ładne zęby, kręcone włosy, regularne rysy twarzy i wysokie 
czoło, oczy pełne blasku, silne i umięśnione ramiona, mocne nad-

86



garstki, wysoką i atletyczną posturę - wyglądał tak, jak gdyby Bóg 
wyrzeźbił jego ciało z olśniewającego blasku swej boskiej światłości. 
W rozmowie używał naiwnych wyrażeń, przeplatając je miłosnymi 
wersetami, które w większości były jego autorstwa. Recytował wier
sze śmiało i bez wstydu, pochodził bowiem z rodu poetów i nieje
den raz zdarzyło mu się uczestniczyć wraz z ojcem w sympozjach 
poetyckich.

Poeci przeważnie recytowali swoje utwory w obecności innych 
osób bez cienia zażenowania — nawet jeśli były to bardzo osobiste 
wiersze miłosne. Młodsi przed starszymi, starsi przed młodszymi - 
choć w normalnej sytuacji mieli się na baczności, to recytując wier
sze pozbywali się wszelkich zahamowań. W poezji można bowiem 
wyrazić wiele takich rzeczy, których nikt nie ośmieliłby się napisać 
prozą. Mówiąc krótko, spędziliśmy ów wieczór niezwykle miło.

— Twe wdzięki, pani, oczarowały mnie do tego stopnia, że nie 
mogłem odnaleźć spokoju duszy - rozpoczął uprzejmą konwersację 
Nawab Sułtan.

— Tyś, panie, niezwykle łaskaw — odparłam. — Jam tylko twa 
nic niewarta służąca. Jak mówi perskie przysłowie: „Niewolnik 
musi znać swoje miejsce i swoją wartość”.

- Mówisz więc po persku? — zapytał Nawab.
— Tylko trochę.
- I potrafisz też pisać?
- Tak, odrobinę.
- A więc ten wiersz spisany był twoją dłonią? - dopytywał 

młodzieniec.
Uśmiechnęłam się w odpowiedzi i pozwoliłam mu kontynu

ować.
— Na Boga! Cóż za piękny charakter pisma! - wykrzyknął 

Nawab. — Jestem naprawdę szczęśliwy. Nie powinno się wyznawać 
tajemnic własnego serca za pośrednictwem posłańca. Od tej pory 
nasze pióra będą służyły nam za języki. Zawsze tak sobie to wy
obrażałem. W tych kwestiach lepiej unikać pośredników.
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Niechaj w nasze sprawy obcy się nie miesza, i niech przyjaciele pozostaną 
z dala 

Słowa między nami raz wypowiedziane wyłącznie do ciebie i do mnie należą

— Czy to twoja kompozycja, panie? - spytałam.
- Nie, to jeden z wierszy mojego ojca - odparł Nawab.
— Wybornie powiedziane.
— Na Boga! Jesteś również miłośniczką poezji!

Skoro Bóg dał kobiecie piękną twarz, niechaj inne przymioty 
posiądzie - elegancję mowy i wytwomość dłoni

— A to czyj wiersz? - spytałam ponownie.
— Również ojca - wyjaśnił Nawab.
— I równie wspaniale to ujął.
- O tak. Miał słuszność, gdy pisał te słowa, które doskonale 

obrazują ciebie, pani.
Podziękowałam wierszem:

Wszystko to jedynie z łaski twojej, panie 
Bo kimże ja jestem? I gdzie moje miejsce?

— To wyśmienite wersy — pochwalił Nawab Sułtan. — Czy sa
ma również układasz poezje?

- Ach, nie - odrzekłam. - Proszę o to takich jak pan, łaska
wych dżentelmenów.

Nawab usłyszawszy moją odpowiedź wyglądał na lekko skon- 
fudowanego. Potem uśmiechnął się, a w końcu zaczął śmiać się 
w głos:

- To dobre! Słyszałem, że recytowane przez kurtyzany wiersze, 
które sygnują własnym imieniem, zwykle są pisane dla nich przez 
przyjaciół.

- Tylko kurtyzany? - zdziwiłam się. - Czyż inni nie robią do
kładnie tak samo?
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- Na Boga, to prawda! Mój ojciec posiada wielu przyjaciół, 
którzy nigdy w życiu nie skomponowali ani linijki, ale zawsze mają 
w zanadrzu gotowy gazal, który mogą zadeklamować w trakcie 
muśairy. Cóż to jednak za satysfakcja zbierać próżne pochwały za 
pracę wykonaną przez kogoś innego?

- Nie mam pojęcia - odpowiedziałam. — To niepojęty rodzaj 
pazerności, godny zaiste potępienia.

— A przecież się zdarza — skonstatował Nawab. - Proszę, jeśli 
znasz jeszcze jakiś bajt z tego gazalu, wyrecytuj go.

Nie bfdf sif skarżyć na żałość w mym sercu 
Skoro ukochaną to unieszczfśliwia

- Cóż za piękne wersy. Pozwól usłyszeć je ponownie - popro
sił Nawab. — Kompozycja jest całkiem nowatorska.

Powtórzyłam bajt i podziękowałam za uznanie, gdy jednak 
Nawab Sułtan poprosił o dalszą deklamację, zmuszona byłam wy
znać, że poza tymi dwoma fragmentami nie istnieją żadne inne 
ułożone w tym samym stylu.

— Nieprawdopodobne - stwierdził mój gość. - Tworzyć po
ezję na poczekaniu, i to takiej klasy! No dobrze, deklamuj więc 
proszę wiersze innego autora.

— Panie, teraz twoja kolej. Ja tylko pragnęłam cię zachęcić — 
odparłam.

- Zgoda - przystał Nawab Sułtan - ale pod warunkiem, że też 
jeszcze wyrecytujesz gazal.

Jednak w tym momencie drzwi mojego pokoju otwarły się 
z impetem i stanął w nich około pięćdziesięcioletni mężczyzna 
o ciemnej karnacji i gęstej brodzie, z zawadiacko przekrzywionym 
turbanem i sztyletem za pasem. Wpakował się do pokoju i zasiadł 
bezceremonialnie, kładąc mi dłoń na kolanie. Nawab popatrzył na 
mnie pytająco, lecz ja spuściłam oczy i chciałam jedynie zapaść się 
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pod ziemię ze wstydu. Obiecałam Nawabowi całkowitą prywat
ność, a oto, gdy tak rozmawialiśmy, żartowaliśmy i flirtowaliśmy 
w zaciszu mego pokoju, znienacka spadł na nas ów grom z jasnego 
nieba. Cały nasz wieczór został zepsuty przez nieokrzesanego gbura. 
Nawab Sułtan miał właśnie wyrecytować swój wiersz, ja miałam 
w odpowiedzi zaśpiewać gazal i z radością przyjąć jego pochwały. 
Oto nareszcie znalazłam mężczyznę, jakiego moje serce od dawna 
pragnęło - a teraz wszystko legło w gruzach. „Boże, zabierz go 
stąd!” - modliłam się w duszy, ale widziałam przed sobą jedynie 
pożądliwe spojrzenie przekrwionych oczu, od którego cała się trzę
słam. Czułam, jakby to Dilawar Chan powrócił i chciał mnie znów 
porwać. Martwiałam z przerażenia, że mężczyzna wyciągnie sztylet 
zza pasa i zatopi go w mojej piersi, albo co gorsza - skrzywdzi 
Nawaba. Przeklinałam intruza z całego serca. Czemuż, na miłość 
boską, spadło na mnie takie nieszczęście?

Wreszcie, zdesperowana, zawołałam Ciotkę Husajni, która 
przybiegła bez zwłoki i natychmiast zorientowała się, co się dzieje. 
Po sposobie, w jaki zwróciła się do natręta zorientowałam się, że 
wie, kim on jest:

- Chanie Sahibie, proszę wyjść w tej chwili z tego pokoju 
i wysłuchać, co chcę panu powiedzieć — zarządziła Ciotka Husajni.

— Jeśli masz coś do powiedzenia, powiedz to tutaj — odparł 
bezczelnie mężczyzna. - Kiedy już usiadłem, nie mam zamiaru się 
podnosić.

- Chanie Sahibie, chyba nie ma pan zamiaru użyć wobec nas 
przemocy?

- Co rozumiesz jako przemoc? To jest dom publiczny, czyż 
nie? Żaden skurwiel nie ma do niego wyłącznych praw. I jeśli będę 
rnusiał użyć przemocy, to jej użyję. Ciekaw jestem, kto zmusi mnie 
do tego, abym wstał.

— Owszem, wyłączność ma ten, kto za nią zapłacił uczciwą 
sumę — odrzekła Ciotka Husajni. — Nikt inny nie ma prawa tu 
przychodzić.
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- W takim razie ja również zapłacę — oświadczył Chan Sahib.
— Nie teraz - zaprotestowała Husajni. — To nie jest odpo

wiednia chwila. Proszę przyjść kiedy indziej.
Dostrzegłam, że twarz Nawaba zapłonęła z gniewu, na razie 

jednak nie odezwał się ani słowem. Ciotka Husajni zwróciła się 
teraz do mnie:

— Wyjdź, moja droga, na chwilę. Nawabie, powinien pan nie
co odpocząć, proszę łaskawie przejść do sąsiedniego pokoju.

Gdy jednak zaczęłam się podnosić, opryszek chwycił moją rę
kę i przytrzymał mnie w miejscu. Teraz odezwał się Nawab:

- Chanie Sahibie, proszę zostawić dziewczynę w spokoju. Le
piej będzie, jeśli pan sobie pójdzie. Pańskie zachowanie jest skanda
liczne. Nie odzywałem się, ponieważ uważam za poniżający udział 
w tego typu burdach. Teraz jednak...

- Co teraz? - przerwał bezczelnie ten łotr. - Zobaczmy jaki 
kurwi syn zmusi mnie, żebym ją zostawił w spokoju.

- Proszę puścić moją rękę! - wrzasnęłam. - Nigdzie się stąd 
nie ruszę!

Chan Sahib zwolnił uścisk, zaś Nawab Sułtan oświadczył sta
nowczo:

- Ostrzegam, niech pan pohamuje język. Widać, że nie zna 
pan zwyczajów panujących wśród ludzi honoru.

— Za to ty na pewno znasz — sarknął Chan Sahib. - I co masz 
zamiar zrobić?

- Dąży pan do zwady — odpowiedział Nawab. - Ale salon kur
tyzany nie jest odpowiednim miejscem ani do bójki, ani do poje
dynku. Lepiej proszę sobie podarować, inaczej bowiem...

- Inaczej bowiem zetrzesz mnie w proch i połkniesz - zakpił 
łotr. - Dalej, śmiało!

— Chanie Sahibie, proszę wybaczyć — ponownie zwrócił się do 
niego Nawab. — Dałem panu możliwość dżentelmeńskiego zała
twienia sprawy, przez wzgląd na szacunek dla samego siebie, a także 
dla moich rodziców, krewnych i przyjaciół. Inaczej już dawno 
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starłbym uśmieszek z pana twarzy za takie zuchwalstwo. Jeszcze raz 
powtarzam, proszę nie marnować czasu na kłótnie. Niech pan 
z łaski swojej wyjdzie, uprzejmie proszę.

- Ach, więc to tak! — ryknął śmiechem Chan Sahib. - Chłop
czyk przyszedł do burdelu i boi się, co powiedzą mamusia i tatuś! 
O jakim zuchwalstwie tu mówisz? Może jestem twoim służącym, 
co? Jak chcesz być książątkiem, bądź nim sobie we własnym domu. 
Przypominam ci jednak, że siedzisz w burdelu, i ja też siedzę w bur
delu. Wyjdę stąd, jak będę miał taką ochotę, ani chwili wcześniej. 
Więc to nie ja, ale ty tracisz czas na kłótnie. Nikt mnie stąd nie 
ruszy!

- Ruszenie cię stąd nie jest żadnym kłopotem, wystarczy, że 
zawołam swoich ludzi — odparował Nawab Sułtan. — Wywloką cię 
stąd za kołnierz.

— Na twoim miejscu nie polegałbym zanadto na służbie - 
prychnął rzezimieszek. — Widzisz ten sztylet?

- Widziałem niejeden - nie dał się zastraszyć Nawab. - Ale 
groźny będzie dopiero wtedy, kiedy ktoś zrobi z niego użytek. 
Przyjrzałem ci się uważnie, zobaczymy, kto zwycięży.

- Daruj sobie, gołowąsie, lepiej wracaj do domu - lekceważą
co odezwał się Chan Sahib. - Mamusia i tatuś martwią się, że cię 
nie ma.

W tym momencie twarz Nawaba zmieniła się całkowicie. Aż 
trząsł się ze złości, ale wciąż nad sobą panował. Mimo że ów nędzny 
głupiec ciężko go znieważał, Nawab ciągle jeszcze zwracał się do 
niego w grzeczny i uprzejmy sposób. Z początku myślałam, że to ze 
strachu, myliłam się jednak. Nawab rzeczywiście kierował się po
czuciem własnej godności i dlatego ustępował pola. Chciał załatwić 
sprawę bez niepotrzebnego rozgłosu, jednak to tylko inspirowało 
łotra do coraz bardziej obelżywych uwag. Im bardziej Nawab Suł
tan starał się załagodzić awanturę, tym bardziej grubiańskie było 
zachowanie Chana Sahiba. Wreszcie Nawab zaproponował:
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— W porządku, niech pan się zbiera Chanie Sahibie. Wyj
dziemy stąd spokojnie, udamy się do parku Ais'bag i tam załatwimy 
nasze sprawy.

Chan Sahib ryknął śmiechem:
— Syneczku! Masz jeszcze mleko pod nosem a chcesz pojedyn

kować się z prawdziwym mężczyzną? Jeśli się skaleczysz, mamusia 
zapłacze się na śmierć!

— Ty draniu! — krzyknął Nawab. — Posunąłeś się za daleko! 
Dostaniesz to, co ci się należy za takie zachowanie!

I w tej samej sekundzie Nawab Sułtan wyciągnął z kieszeni 
swego pikowanego kaftana pistolet i wypalił w stronę Chana Sahi
ba, który z hukiem osunął się na podłogę. Cała zdrętwiałam na 
widok krwi, jaka zaczęła plamić dywan. Ciotka Husajni stała bez 
ruchu, jakby wrosła w podłogę. Na odgłos wystrzału wszyscy — 
Chanam, Mir Sahib, Churszid, Amir Dźan i Bismillah Dźan - 
przybiegli do mojego pokoju i zaczęli mówić jeden przez drugiego. 
Przybiegł także jeden z towarzyszących Nawabowi mężczyzn, nieja
ki Śamśer Chan, który wyjął mu pistolet z ręki i odezwał się spo
kojnie:

- Panie, udaj się teraz do domu, ja tu wszystko załatwię.
- Nie ma mowy! - odkrzyknął Nawab. - Nigdzie nie pójdę. 

Co się stało to się stało i mam zamiar ponieść wszelkie tego konse
kwencje.

Śamśer Chan wyciągnął sztylet zza pasa i oznajmił:
— Przysięgam na Boga, panie, jeśli nie opuścisz tego miejsca, 

zatopię ten sztylet we własnej piersi. Nie możesz tu zostać ani chwi
li dłużej.

W międzyczasie ktoś sprawdził stan, w jakim znajdował się 
Chan Sahib. Okazało się, że kula tylko przeszyła mu ramię i nic nie 
zagrażało jego życiu.

Śamśer Chan ponownie zaczął błagać Nawaba, aby zachował 
godność i udał się do domu; wreszcie, po długich naleganiach zdo
łał go do tego nakłonić. Nawab wyszedł w towarzystwie jednego 
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z naszych służących. Chanam posłała po naczelnika policji, Mirzę 
Alego Bega, który akurat w tym czasie całkiem przypadkiem znaj
dował się w pobliżu Ćauku. Odeszła z nim na bok i wyszeptała mu 
coś do ucha. Naczelnik skinął głową, poinstruował nas, abyśmy 
pozbyli się Chana Sahiba i zapewnił, że wszystko zostanie załatwio
ne jak należy.

Zrobiliśmy więc tak, jak polecił: zabandażowaliśmy postrzelo
ne ramię i wezwaliśmy palankin. Chan Sahib odzyskał przytom
ność i zapytany o to, gdzie mieszka, podał jakiś adres w pobliżu 
targu drobiowego. Tragarzom niosącym palankin powiedzieliśmy, 
aby odstawili go do domu i natychmiast wracali.

Przez kilka kolejnych dni nie pojawił się w naszym domu ani 
Nawab Sułtan, ani żaden z jego służących. Ja natomiast, głęboko 
w nim zakochana, byłam przekonana, że nigdy więcej go nie ujrzę. 
Rzeczywiście, moje obawy były słuszne - Nawab był człowiekiem 
o nieposzlakowanej opinii i od samego początku nalegał, aby nasze 
spotkania miały charakter ściśle prywatny. Ciotka Husajni zrobiła 
co mogła, aby sprostać temu wymaganiu, ale nie przyszło jej do 
głowy, aby postawić strażnika przez drzwiami. Chan Sahib pojawił 
się niczym demon prosto z piekła i wszystko zmarnował.

Jakiś tydzień po nieszczęsnym wydarzeniu zostałam poproszo
na o występ podczas przyjęcia ślubnego. Gdy przybyłam na miej
sce, wśród zgromadzonych gości dostrzegłam Nawaba Sułtana. 
Występ miał rozpocząć się o dziewiątej wieczorem. Nie było mowy 
o tym, abyśmy mogli zamienić choć słowo albo nawet porozumieć 
się przy pomocy gestów. Spostrzegłam jednak, że obok Nawaba 
siedział ładny, mniej więcej dziewięcioletni chłopiec w bardzo 
ozdobnym stroju. Skończyłam występ, przebrałam się w przydzie
lonym mi pomieszczeniu i przywołałam chłopca do siebie. Poczę
stowałam go panem i zapytałam:

— Znasz Sułtana sahiba?
— Którego Sułtana sahiba? — odpowiedział pytaniem na pyta

nie chłopiec.
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- Tego, który siedział obok ciebie naprzeciwko pana młodego 
- uściśliłam.

Chłopiec zmarszczył brwi:
— To mój starszy brat — wyjaśnił. — Jak śmiesz nazywać go po 

imieniu?
- Doskonale - zignorowałam jego oburzenie. - Możesz mu 

coś przekazać?
- A nie będzie zły?
- Nie, oczywiście, że nie - zapewniłam.
- Co chcesz mu dać? Pan? - zapytał chłopiec z ciekawością.
— Ależ nie. Jestem pewna, że ma go pod dostatkiem. Przekaż 

mu, proszę, ten skrawek papieru.
Na przypadkowo znalezionym na podłodze kawałku papieru 

napisałam węgielkiem:

Już od dawna nawet wymówek szczędzi mi ukochany 
Dziś podczas przyjęcia zrobię wszystko, aby go rozzłościć

Poinstruowałam chłopca, aby niepostrzeżenie położył liścik 
przed Nawabem Sułtanem, co też dzieciak uczynił. Sułtan podniósł 
karteczkę i przez chwilę wyglądał na zaniepokojonego, jednak kiedy 
przeczytał notkę, uśmiechnął się i schował papier do kieszeni. Za
wołał Śamśera Chana i powiedział mu coś na ucho. Po godzinie 
Śamśer przyszedł do mojego pokoju i oznajmił, że Nawab Sułtan 
prześle mi pisemną odpowiedź następnego dnia.

Mój kolejny występ był zaplanowany na poranne godziny, 
lecz do tego czasu Nawab Sułtan opuścił przyjęcie. Jego nieobec
ność spowodowała, że cała impreza straciła urok - nie miałam na
wet ochoty śpiewać. Jakoś jednak przebrnęłam przez swój recital 
i wróciłam do domu, oczekując z niecierpliwością przybycia Śamśe
ra Chana. Pojawił się wczesnym wieczorem i przekazał mi list od 
Nawaba następującej treści:
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„Twój wiersz rozpalił na nowo w mym sercu przygasły ogień. 
Szczerze cię kocham, krępują mnie jednak więzy honoru. Nigdy 
więcej nie mogę przekroczyć progu twego domu. Mam jednak 
oddanego przyjaciela, który mieszka w Nawazgandź. Zapraszam cię 
tam jutro - przybądź, proszę, jeśli tylko jesteś wolna. To jedyna 
możliwość, abyśmy się spotkali. Nikt nie będzie nas niepokoił aż do 
wieczora.

Jak krótkie było nasze spotkanie nocy minionej 
Teraz niecierpliwie oczekuję, gdy ona znów na mnie spojrzy"

Nawab Sułtan rzeczywiście nigdy więcej nie postawił stopy 
w domu Chanam. Kilka razy w tygodniu natomiast zapraszał mnie 
do Nawazgandź, do domu swego przyjaciela, Nawaba Banne Sahi
ba. Spędzaliśmy wspólnie cudowne godziny. Czasami recytowali
śmy poezję, czasami ja śpiewałam, a Nawab Banne Sahib akompa
niował mi na tabli. Nawab Sułtan także próbował śpiewać. Niewie
le wprawdzie wiedział o rytmice czy melodyce, jednak radził sobie 
wcale nieźle z własnymi kompozycjami.

Nauczyliśmy się sztuki wymiany miłosnych spojrzeń 
Teraz patrzę w jej oczy, ona odwzajemnia spojrzenie

Nasze spotkania wciąż są żywe w mej pamięci. Upalne wieczo
ry, księżyc wędrujący po niebie, białe płótna, na których siadywali
śmy w ogrodzie, wsparci wygodnie o poduszki. Ogród był zawsze 
pełen najróżniejszych kwiatów, a zapach jaśminów, słodkawy aro
matem liści panu i perfumowany dym hukki uderzały do głowy. 
Świat i jego ziemskie sprawy nie miały dla nas znaczenia, kiedy 
byliśmy razem, blisko, nieograniczeni żadną konwencją. Zapomi
naliśmy nawet o istnieniu Boga. Zapewne dlatego pokarał nas, 
sprawiając, że nasze szczęście trwało zbyt krótko i po kres dni — 
a może nawet dłużej — będziemy z żalem wspominać ten piękny czas.
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O rozkosze nie pytaj miłosnej udręki 
Będę je wspominał i po śmierci, w raju

Nawab Sułtan i ja byliśmy w sobie prawdziwie zakochani. Nasze 
upodobania były do tego stopnia identyczne, że moglibyśmy cie
szyć się wzajemnym towarzystwem do końca życia. Nawab kochał 
poezję, podobnie jak ja ją kochałam już od najmłodszych lat. Nig
dy nie odczuwałam takiej bliskości z drugim człowiekiem i głęboko 
wierzę, że on podzielał moje uczucia. Przy każdej okazji recytował 
wiersze, ja zaś próbowałam go prześcignąć w poetyckiej biegłości.

Gdy widzę gwiazd i księżyca na niebie rozstanie 
Myślę ileż przede mną nocy bolesnej rozłąki

- W rzeczy samej, wiele radosnych nocy zakończyło się rozłą
ką po pani przybyciu - nie mogłem oprzeć się pokusie, aby w tym 
momencie nie podroczyć się nieco z Umrao.

- Doprawdy, Mirzo Sahibie, cóż za komplement! Czyż moja 
obecność jest aż tak złowróżbna? — odparła kobieta.

- Nie to miałem na myśli - zaprzeczyłem. - Ale to skądinąd 
racja. Pani pojawienie się oznacza koniec zgromadzenia.

— Może pan mówić co pan chce. Gdybym jednak wiedziała, że 
ma pan zamiar wyrażać tego typu opinie, nigdy nie zgodziłabym się 
opowiedzieć panu swej historii. Cóż jednak poradzić, szkoda już się 
stała - westchnęła Umrao.

- Szkoda? - żachnąłem się. - Toż to pierwsza rzecz, jaką zro
biła pani w życiu, aby zapewnić nieśmiertelność własnemu imieniu. 
Nie potrafię wprawdzie stwierdzić, czy przyniesie to pani sławę, czy 
niesławę, i nie biorę też za to żadnej odpowiedzialności. Dość jed
nak tych rozważań. Proszę zadeklamować jeszcze kilka wersów z tego 
gazalu, o ile je pani pamięta.

— Schlebiać ludzkiej próżności rzeczywiście pan potrafi — 
stwierdziła Umrao.
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— Cóż, nie zaprzeczę. Poproszę teraz o wiersze.
- Proszę bardzo - oto trzy pierwsze bajty które pamiętam:

Samotnej nocy me serce zaznało bólu miłości
Długość rozłąki sprawiła, iż cierpienie stało się lżejszym

Gdy we łzach pogrążona rozpuściła swobodnie swe włosy
Wszystkie moje nadzieje towarzyszyły jej rozpaczy

Przyjaciele, jakże złowieszcza zda się historia rozstania 
Ledwo się spotkaliśmy, już pora powiedzieć „żegnajcie!"

W owym czasie prawa do mych usług wykupił niejaki Nawab Dźa- 
far Ali Chan. Był to czcigodny, siedemdziesięcioletni starzec, lecz 
choć nie pozostał mu w ustach ani jeden ząb, a na głowie ani jeden 
czarny włos, wiek zaś przygiął go do ziemi, wciąż uważał się za 
godnego miłosnych wzruszeń. Nigdy nie zapomnę jego kaftana 
z wężowej skóry, prążkowanych satynowych szarawarów z czerwoną 
przewiązką i haftowanej czapeczki, spod której wystawały ufryzo
wane siwe pukle.

Można by się zastanawiać, dlaczego mężczyzna w tym wieku 
i w takiej kondycji fizycznej uznawał za nieodzowne posiadać na 
utrzymaniu kurtyzanę. Ale proszę zrozumieć, Mirzo Sahibie - taka 
była wtedy obowiązująca w Lakhnau moda i w ten sposób postę
powała większość arystokratów. Dźafar Ali Chan, wśród wydatków 
niezbędnych dla podkreślania własnej pozycji, posiadał też osobne 
środki przeznaczone na utrzymywanie kurtyzany - była to mie
sięczna pensja w wysokości siedemdziesięciu pięciu rupii. Jej zada
niem było modlić się o jego długie życie i powodzenie. Miała do
trzymywać mu towarzystwa przez dwie godziny dziennie - po tym 
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czasie była wolna. Z uwagi na swój podeszły wiek, Nawab nie 
przyjmował nikogo po godzinie dziewiątej wieczorem. Jeśli kolacja 
przeciągała się, osobiście wypraszał gości. Wciąż jeszcze żyła jego 
matka, której obawiał się niczym pięcioletnie dziecko. Wielką mi
łością obdarzał również swoją małżonkę, z którą ożeniono go gdy 
był jeszcze chłopcem. Para nigdy nie sypiała osobno, za wyjątkiem 
pierwszych dziesięciu dni miesiąca muharram.

Może się pan śmiać, powinien pan jednak zaufać memu do
świadczeniu. Nawab z pewnością był w stanie uprawiać miłość, 
a gdy śpiewał pieśni lamentacyjne upamiętniające śmierć Husajna*, 
rozpływałam się we łzach. Wybornie znał się na muzyce i w śpiewie 
mało kto mu dorównywał. Słynął z tego, że udzielał wskazówek 
najlepszym artystom, a żaden spośród nich nie potrafił tak wspa
niale wykonywać elegii. Pozostając jego utrzymanką, w wielkim 
stopniu skorzystałam z jego wiedzy i nauczyłam się setek pieśni, 
dzięki którym zyskałam później rozgłos.

Organizowane przez Chanam ceremonie żałobne mające upa
miętniać męczeńską śmierć Husajna należały do najwspanialszych 
w mieście. Podczas pierwszych dziesięciu dni miesiąca muharram 
odbywały się codzienne zgromadzenia, dziesiątego zaś dnia Cha
nam przygotowywała i rozdawała żywność setkom szyickich bieda
ków i żebraków. Przez kolejnych czterdzieści dni* co czwartek za
praszała gości na uroczyste ceremonie. Moja biegłość w śpiewaniu 
pieśni lamentacyjnych była powszechnie znana i nikt nie potrafił 
interpretować ich lepiej, niż ja. Najwięksi mistrzowie nie śmieli 
otworzyć ust w mojej obecności. Zostałam nawet zaproszona przez 
królową* i co rok w miesiącu muharram otrzymywałam inwitacje 
i pensję z królewskiego dworu. Równie doskonale wykonywałam 
pieśni elegijne i zwykle wieczorami, gdy już odśpiewałam lamenty 
w Imambarze, byłam zapraszana do pałacu, gdzie pozostawałam aż 
do późnych godzin nocnych.

W tym czasie, kiedy miała miejsce ceremonia inicjacji Bismil
lah, wuj Nawaba Ćhabbana, o którym mówiono „starszy Nawab”, 
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udał się na pielgrzymkę do Karbali, z której powrócił po około 
sześciu miesiącach. Jego córka była zaręczona z Nawabem Ćhabba- 
nem i wuj, po powrocie do domu, zaczął nalegać na zorganizowa
nie ślubu. Nawab Ćhabban tymczasem szalał na punkcie Bismillah, 
która zasugerowała nawet, że mogłaby zostać panią jego domu. 
Odmówił więc dość obcesowo poślubienia kuzynki, wiadomo jed
nak, co w tamtych czasach, jeszcze za panowania króla, oznaczała 
taka odmowa. Nawab Ćhabban ciężko obraził dziewczynę i jej 
arystokratyczną rodzinę.

Pewnego wieczoru w domu Nawaba Ćhabbana odbywało się 
przyjęcie. Zebrali się na nim wszyscy jego przyjaciele. Bismillah 
siedziała obok Nawaba, ja śpiewałam, Nawab przygrywał mi na 
tampurze natomiast jeden ze specjalnie zaproszonych gości, niejaki 
Dilbar Husajn, akompaniował na tabli. Znienacka pojawił się po
słaniec, anonsując przybycie wuja. Wszyscy myśleliśmy, że „starszy 
Nawab” uda się wprost na górę, zobaczyć się z matką Ćhabbana. 
Jednak zamiast to uczynić, wuj wszedł prosto do bawialni, w której 
byliśmy zebrani. Ujrzawszy przyjęcie w pełnym rozkwicie, wpadł 
w szał i przerwał nasze muzyczne popisy. Nawab Ćhabban wstał 
w geście uszanowania, jednak wuj zignorował go kompletnie.

— Nie wysilaj się na formalności i ceremoniały. Mam ci coś 
ważnego do zakomunikowania — oświadczył.

— Proszę mówić — z szacunkiem odpowiedział Ćhabban.
- Jesteś zbyt młody, by wiedzieć, że mój młodszy brat, a twój 

ojciec, Ahmad Ali Chan, zmarł zanim zmarła nasza matka. Dlatego 
jesteś wykluczony z prawa do spadku i nie dziedziczysz własności, 
do której obecnie rościsz sobie pretensje i z której w pełni korzy
stasz. Nasza matka traktowała cię wprawdzie jak własnego syna i aż 
do śmierci wymieniała cię w swoim testamencie. To jednak nic nie 
znaczy. Zgodnie z jej wolą możesz otrzymać jedną trzecią majątku. 
Z wszystkich danych księgowych wynika, że już zużyłeś więcej, niż 
wynosi owa przysługująca ci jedna trzecia. Tak czy inaczej, ja nie 
roszczę sobie praw do twojej części spadku i ponieważ jesteśmy tej 
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samej krwi, nie będę domagał się zwrotu tego, co wydałeś ponad 
limit.

W tym momencie oczy „starszego Nawaba” wypełniły się 
łzami, zdołał jednak nad sobą zapanować i po chwili kontynuował:

— Mogłeś korzystać z tego majątku przez resztę życia. Ja mam 
dość pieniędzy, aby zaspokoić własne potrzeby, a jeszcze byś coś po 
mnie odziedziczył. Jednak twoje skandaliczne zachowanie nie pozo
stawia mi innego wyjścia, jak tylko uniemożliwić ci przejęcie po
tencjalnego spadku. To, co twoi przodkowie zgromadzili uczciwą 
pracą, nie może zostać roztrwonione przez takich łajdaków jak ty. 
Sędziowie zgadzają się z moją opinią, cały majątek zostanie zinwen
taryzowany. Bądź łaskaw teraz opuścić ten dom wraz ze swoimi 
beztroskimi przyjaciółmi.

- Twierdzisz, że nie mam praw do majątku? — upewnił się 
oniemiały Nawab Ćhabban.

— Najmniejszych — odpowiedział jego wuj.
- Mówiłeś jednak, że mam prawo do jednej trzeciej?
— Miałeś — potwierdził „starszy Nawab”. — Jeśli uważasz, że 

nadal je masz, idź do sądu. Nie sądzę jednak, abyś otrzymał cokol
wiek.

— Dobrze. Ale matkę zabieram ze sobą.
- Matka nie chce już mieć z tobą nic wspólnego - rzekł wuj.

- Poza tym wybiera się ze mną do Karbali.
- Ale dokąd mam iść? - spytał zbity z tropu Nawab Ćhabban.
— A cóż mnie to obchodzi - „starszy Nawab” był nieugięty.

- Pytaj o to swoich przyjaciół, swoich służących, swoją kochankę.
— Pozwól mi chociaż zabrać moje ubrania i rzeczy osobiste - 

nalegał Ćhabban.
- Nic, co jest w tym domu, nie należy do ciebie. Nawet ubra

nie, które masz na sobie - odpowiedź wuja była bezlitosna.
W tym momencie do domu weszli urzędnicy sądowi i zabrali 

się do wyrzucania Nawaba Ćhabbana i jego kompanii.
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My także wyszłyśmy i najęłyśmy palankin, w którym dotarły
śmy do Ćauku. Bóg jeden wie dokąd udał się Nawab Ćhabban 
i jego przyjaciele. Później usłyszałyśmy, że wszyscy go opuścili i gdy 
błąkał się po ulicy, napotkał jednego ze starych służących swojego 
ojca, którego nieco wcześniej osobiście zwolnił ze służby jako kom
pletnie bezużytecznego. Teraz starzec ulitował się nad swym daw
nym chlebodawcą i zabrał go do własnego domu.

Kiedy wróciłyśmy, Bismillah zorganizowała przyjęcie w swoim 
pokoju. Jednym z głównych gości był nikt inny, jak Mian Hasnu, 
agent, powiernik i jeden z najbliższych przyjaciół Nawaba Ćhabba- 
na, który wielokrotnie przysięgał, że gotów byłby oddać zań życie 
i za każdą kroplę potu przyjaciela wytoczyć z własnych żył kroplę 
krwi. Dawniej pojawiał się tu ukradkiem, tak, żeby nie dowiedział 
się o tym Nawab Ćhabban. Teraz nie rnusiał dłużej się ukrywać — 
siedział rozparty, zadowolony z siebie i w poczuciu całkowitego 
spoufalenia z Bismillah dyskutował z nią cenę za jej usługi:

- Spójrz, Bismillah - przekonywał. - Nie ma co łudzić się że 
Ćhabban wróci. Dam ci wszystko, o co tylko poprosisz. Jestem 
biednym człowiekiem, nie mam zbyt wiele pieniędzy do przepusz
czenia i oczywiście nie mogę ofiarować ci nawet połowy tego, co 
dostawałaś od niego. Ale z drugiej strony mogę sprawić, że będziesz 
szczęśliwa.

— Ty, biedny? — zadrwiła Bismillah. — przyznaj się, jak doiłeś 
Nawaba Ćhabbana, napełniając własną szkatułę. A teraz zasłaniasz 
się ubóstwem! Gdyby cię przysmażyć, z pewnością można by wyto
pić z ciebie cetnar tłuszczu.

- Przesadzasz, moja droga - zaprotestował Hasnu. - Mówisz, 
że doiłem Nawaba. Myślisz, że moja matka nic nie miała?

- Twoja matka! — prychnęła Bismillah. - Czy to nie była 
przypadkiem Ciotka Farchanda, pokojówka na służbie u Sarfaraz 
Mahal?

— Cóż to ma do rzeczy — Hasnu wyglądał na zakłopotanego. - 
Kiedy zmarła, zostały mi po niej klejnoty warte cztery tysiące rupii.
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— Wiem, wiem — przytaknęła Bismillah. — Tyle tylko, że twoja 
żona zabrała je, kiedy uciekła z kochankiem! I co ci zostało? Nie 
próbuj ze mną sztuczek. Wiem o tobie więcej, niż ci się wydaje.

- Ale nie wiesz, że mój ojciec miał całkiem sporo pieniędzy — 
wykrzyknął Hasnu.

- Był ptasznikiem na służbie u Nawaba Hasana Alego Chana
- zaśmiała się Bismillah.

- Ptasznikiem? Mówisz niedorzeczności — zaprotestował Hasnu.
- O, przepraszam - poprawiła się. - Trenował koguty do walki.
— Koguty do walki? To jeszcze większy nonsens!
— Więc może przepiórki..., w każdym razie miało to związek 

z jakimiś ptakami.
- Teraz już kpisz sobie ze mnie - nadąsał się Hasnu.
- Mówię, co myślę i dlatego ludzie nie mają o mnie dobrego 

zdania. Dlaczego jednak miałabym tego nie robić? - spytała Bismil
lah. - Mam dość twoich nadętych przechwałek. Nigdy nie zabra
niałam ci tu przychodzić. Jednak tego samego dnia, gdy fortuna 
odwróciła się od Nawaba Ćhabbana, ty masz czelność przyjść i pro
sto w oczy zaproponować mi patronat. Idź się leczyć na głowę! Za 
co chciałbyś mnie utrzymywać? Nawet gdybyś zaczął na mnie ło
żyć, mogłoby to trwać nie więcej, niż kilka miesięcy.

- Mogę zapłacić z góry za sześć miesięcy - zaoferował Hasnu.
- Czcze przechwałki — odparła Bismillah.
— Popatrz więc na to — rzekł Hasnu, wyciągając z kieszeni dwie 

złote, wysadzane klejnotami bransolety. - Jak myślisz, ile są warte?
- Pokaż — Bismillah wzięła bransolety i wsunęła na swoje ręce.

- Dam je jutro do wyceny synowi złotnika Ćhanny Mała. Wyglą
dają na porządnie wykonane. Ale teraz lepiej już idź — dodała. — 
Jestem umówiona z Ćhuttan Badźi i nie chcę się spóźnić. Przyjdź 
jutro o tej samej porze.

- Dobrze, ale oddaj mi bransolety — zwrócił się Hasnu do 
dziewczyny.
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- Wydaje ci się, na litość boską, że masz do czynienia ze zło
dziejami? — obruszyła się Bismillah. — Nie zjem twoich bransolet. 
Spójrz, sama mam tylko gładkie bransoletki na rękach, a wybieram 
się na przyjęcie. Jeśli pójdę do matki i poproszę o moją biżuterię, 
będzie pytała, dokąd się udaję. Pozwól mi je zatrzymać na dzisiejszy 
wieczór. Oddam ci je jutro.

- Nie, oddaj mi je teraz - stanowczo poprosił Hasnu. - Nie 
należą do mnie, w przeciwnym razie mogłabyś je zatrzymać.

- Co takiego? - wykrzyknęła Bismillah. - Musiały należeć do 
twojej matki, a ponieważ ona nie żyje, muszą więc być twoje.

— Nie są moje — odpowiedział Hasnu. - Chciałem ci je tylko 
pokazać.

- Wiedziałam od początku — stwierdziła dziewczyna. — To 
bransolety Nawaba Ćhabbana, które w mojej obecności kazał dać 
w zastaw.

- O czym ty mówisz? Kiedy to było?
- W dniu, w którym poprosił Umrao o występ. Ona domaga

ła się stu rupii, ale Nawab Ćhabban nie miał przy sobie gotówki. 
Na moich oczach wyjął te bransolety ze szkatuły i rzucił ci je, żebyś 
dał je w zastaw. Czyż nie tak było, Umrao? — spytała Bismillah.

Przytaknęłam, ona zaś kontynuowała:
- Idź stąd. Te bransolety należą do Ćhabbana, więc nie od

dam ich tobie.
— A co z pieniędzmi, które dałem pod zastaw? — spytał Hasnu.
- To także pieniądze Nawaba Ćhabbana — odparła Bismillah.
- Ale ja wziąłem odsetki od właściciela lombardu!
— Przyślij go więc do mnie, zapłacę mu - rzekła Bismillah sta

nowczo. - A teraz wynocha!
— Przynajmniej pozwól mi zabrać bransolety!
— O nie, nie mam zamiaru się z nimi rozstać.
- Zatrzymasz je na siłę?
- Tak właśnie zrobię. Wynoś się stąd, bo inaczej... — straciła 

cierpliwość Bismillah.
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- Więc odbiorę je jutro - rzekł Hasnu zrezygnowany.
- To się jeszcze okaże - mruknęła dziewczyna, obrzucając go 

tak jadowitym spojrzeniem, że nie pozostało mu nic innego, jak 
wyjść.

W rzeczywistości prawda wyglądała tak, że wuj Nawaba Ćhab- 
bana kazał służącym swojego siostrzeńca przedstawić posiadane 
weksle. Wszystkie zastawione przedmioty zostały wykupione po 
zapłaceniu ceny zastawu i odsetek. Natomiast Hasnu, pytany o kwit 
za bransolety skłamał, twierdząc, że ich nie dał w zastaw - i to był 
jego błąd.

Gdy tylko mężczyzna wyszedł, Bismillah wyjaśniła mi:
- Patrz tylko, jaki cwaniak. Zrujnował Ćhabbana i już od 

dawna czekałam, żeby go przyłapać na gorącym uczynku - aż 
wreszcie dzisiaj mi się udało. Chyba nie przypuszczasz, że mu od
dam te bransolety. On je zwyczajnie ukradł.

- Oczywiste, że nie powinnaś ich mu oddać - potaknęłam. - 
Jeśli masz je oddać komukolwiek, powinien to być Nawab Ćhab- 
ban. Zyskałabyś jego wdzięczność.

— Tego też nie mam zamiaru zrobić - odparła Bismillah. - Są 
warte przynajmniej tysiąc sto rupii, a ten głupiec rozstał się z nimi 
za nędzne dwieście dwadzieścia pięć. Dam mu tyle samo plus jakieś 
dwadzieścia rupii w ramach odsetek - to wszystko.

— A czemu właściciel lombardu je oddał?
— Jaki właściciel lombardu! Hasnu sam wyłożył całą kwotę, 

jednak pytany przez „starszego Nawaba” zaczął kręcić. Jeśli będzie 
teraz robił zamieszanie, zawlokę go na komisariat policji.

W trakcie naszej rozmowy pojawił się Nawab Ćhabban. Był 
strasznie przygnębiony, w oczach miał łzy. Zniknęły pompa i splen
dor, cała pewność siebie i swoboda zachowania. Przybity, usiadł bez 
słowa.

Prawdę mówiąc, też chciało mi się płakać — ale za sprawą Bis
millah. Typowa prostytutka! Bez zbędnego ociągania przystąpiła do 
rzeczy:

105



- Widzisz te bransolety? - spytała. - To te, które poleciłeś Ha- 
snu dać w zastaw, prawda?

- Tak, ale mnie oszukał - odparł Ćhabban. - Nigdy nie do
stałem za nie pieniędzy.

— Za ile miał je zastawić?
- Nie mam pojęcia, jakieś kilkaset rupii.
- A odsetki?
- Nikt nigdy wcześniej nie przejmował się odsetkami — mach

nął ręką Ćhabban. - Nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek cokolwiek 
wykupili.

- No tak - kiwnęła głową Bismillah. - Mogę je zatrzymać?
— Oczywiście. Są twoje.
— Jeśli chcesz — zaproponowała dziewczyna — doprowadzę Ha- 

snu na policję.
— Nie, proszę, nie rób tego — potrząsnął głową Ćhabban. — On 

pochodzi z rodu Sajjidów, jest potomkiem Proroka*.
- Jakich Sajjidów? - zdumiała się Bismillah. — Nie wie nawet, 

kim był jego ojciec!
— Hasnu tak twierdzi, a mnie to wystarczy - odparł Nawab 

Ćhabban.
Podziwiałam w skrytości ducha jego niezłomność. Ale w koń

cu wywodził się z najlepszej arystokracji. Bismillah natomiast była 
całkiem bez serca. Wykręciła się, tak jak poprzednio, umówionym 
spotkaniem z Ćhuttan i odprawiła Nawaba Ćhabbana.

Kilka dni później, kiedy siedziałyśmy z Chanam w salonie, 
weszła jakaś starsza kobieta. Skłoniła się przed panią domu, która 
poprosiła przybyłą, by usiadła. Staruszka zwróciła się do Chanam, 
wyjaśniając po co przyszła:

- Pragnę zamienić z panią kilka słów na osobności. Zastana
wiam się, czy...

— Wszystko w porządku, jesteśmy tu same, a ta dziewczyna nie 
rozumie zanadto, o co chodzi. Proszę mówić śmiało - uspokoiła ją 
Chanam.
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- Przysyła mnie moja pani, Nawab Fachr un-Nisa Begam.
— A kim jest Fachr un-Nisa Begam? - spytała Chanam.
— Czyż nie zna pani matki Nawaba Ćhabbana?
- Rozumiem, proszę mówić dalej - kiwnęła głową Chanam.
— Ćhabban jest jedynym synem mojej pani — kontynuowała 

starowinka. - Kocha go nad życie, podobnie jak kochał go jego 
ojciec. To bezwarunkowa miłość - niczym ćmy lgnącej do płomie
nia lampy. Jego wuj również nie pragnie jego krzywdy, a w rzeczy
wistości traktuje go lepiej, niż swoje własne dzieci. Jedyną córkę 
zaręczył z Nawabem Ćhabbanem, ten jednak dopuścił się strasznej 
obrazy względem dziewczyny, odmawiając poślubienia jej. Wuj jest 
oczywiście zagniewany, bowiem imię jego córki zostało już związa
ne z Ćhabbanem i teraz pragnie dać młodzieńcowi porządną na
uczkę. Jeśli zaś chodzi o twoją córkę, pani, pozostanie na naszym 
utrzymaniu do końca życia. Będzie otrzymywała pensję dziesięcio
krotnie wyższą od tej, którą płacił jej Nawab Ćhabban, o ile tylko 
uda się pani skłonić go do tego ślubu. Po zawarciu małżeństwa 
chłopak odziedziczy cały majątek, jest bowiem jedynym spadko
biercą. Begam Sahiba zaklina cię, pani, na wszystko, abyś rozważyła 
jej propozycję. Jeśli zdołasz uchronić ten dom od ruiny, skorzysta 
na tym każda strona. Teraz wszystko zależy od ciebie, pani.

— Przekaż, proszę, swojej pani moje najgłębsze wyrazy szacun
ku - odpowiedziała Chanam. - Przekaż jej też, że jeśli tylko Bóg 
pozwoli, wszystko zostanie załatwione według jej wskazówek. Pozo- 
staję jej dozgonną dłużniczką i nie musi obawiać się z mojej strony 
żadnych kłopotów. Może być o to spokojna.

— Begam prosi jednak — dodała staruszka — aby cała sprawa nie 
wyszła na jaw. Ćhabban nie powinien się o tym dowiedzieć. To 
bardzo uparty młodzieniec. Gdyby dowiedział się o naszej rozmo
wie, nigdy nie przystałby na małżeństwo.

- Oczywiście - przytaknęła Chanam, a zwracając się do mnie, 
rzekła - masz trzymać język na kłódkę w tej sprawie.

- Nic nie powiem — zapewniłam.
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Staruszka odciągnęła Chanam na ubocze i wyszeptała jej do 
ucha coś, czego nie usłyszałam.

- Powiedz, proszę, swojej pani, że jest nadto łaskawa i że nie 
ma takiej konieczności — odparła Chanam, odprowadzając starusz
kę do wyjścia. - Pozostaniemy jej wdzięczne na zawsze.

Natychmiast po wyjściu starszej kobiety Chanam zawołała do 
siebie Bismillah i poleciła jej stanowczo, aby traktowała Nawaba 
Ćhabbana z jeszcze większą atencją, niż wtedy, kiedy pozostawała 
na jego utrzymaniu.

Pewnego dnia obie spędzałyśmy czas z Ćhabbanem, starając 
się być dla niego jak najmilsze, kiedy w drzwiach pokoju Bismillah 
pojawiła się Chanam.

— Czy wolno mi wejść? — zapytała.
— Przesuń się odrobinę — powiedziała Bismillah do Nawaba — 

mama przyszła.
Po czym zaprosiła Chanam do środka. Ta weszła i trzykrotnie 

przykładając dłoń do czoła, przywitała się z Ćhabbanem. Nigdy nie 
widziałam, aby pozdrawiała kogokolwiek z tak ogromnym szacun
kiem.

- Jak zdrowie szanownego pana? - spytała go z wielką rewe- 
rencją.

Nawab pochylił głowę:
— Dzięki Bogu, dobrze.
- Oby Bóg bez ustanku obdarzał pana łaską - rzekła Chanam, 

zwracając się do Ćhabbana. - Modlimy się zawsze o pańską po
myślność. Ale jesteśmy zaledwie nieszczęśnicami, zależnymi od 
hojnej dłoni szlachetnych dżentelmenów, takich jak ty, panie, któ
rzy z łaski Boga cieszą się bogactwem. Wyjaśnię więc powód, dla 
którego pozwoliłam sobie niepokoić cię, panie, w tak nieodpo
wiedniej chwili. Powodem tym jest niewielka prośba, z jaką pragnę 
się do ciebie zwrócić. Moja córka, Bismillah, dostąpiła zaszczytu 
pozostawania na twych usługach od ponad roku i przez cały ten 
czas nie ośmieliłam się niepokoić cię ani nie dostępowałam zbyt 
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często zaszczytu spotykania się z tobą. Teraz również jedynie naglą
ca potrzeba skłoniła mnie do zwrócenia się do ciebie.

Wiedziałam doskonale ku jakiemu celowi zmierzała Chanam 
podczas tej przemowy, ale Bismillah patrzyła na swoją matkę ze 
zdumieniem, usiłując zrozumieć, o co jej chodzi. Twarz Nawaba 
Ćhabbana to bladła, to czerwieniała. Spuścił oczy i słuchał, nie 
odzywając się ani słowem.

- Czy mogę wyrazić swoją prośbę? - zapytała w końcu Cha
nam.

- Słucham — odparł zakłopotany Nawab Ćhabban.
- Zawołaj Ciotkę Husajni - zwróciła się Chanam do mnie. 

Niezwłocznie wykonałam jej polecenie.
- Przynieś tutaj ten szal - zwróciła się teraz Chanam do Hu

sajni. - Wiesz, ten, który wczoraj handlarz zostawił do kupienia.
Usłyszawszy wyrażenie „do kupienia” Ćhabban zdrętwiał niby 

rażony piorunem. Ciotka Husajni rozłożyła bogato haftowany złotą 
nicią szal, zaś Chanam wręczyła go młodzieńcowi, mówiąc:

— Handlarz przyniósł go wczoraj. Żąda za niego dwa tysiące 
rupii i twierdzi, że odrzucił proponowaną kwotę tysiąca pięciuset 
rupii. Na moje oko szal jest wart jakieś tysiąc siedemset. Będę nie
skończenie zobowiązana, jeśli wasza łaskawość okaże wzgląd na 
moje lata i kupi dla mnie ten szal, abym mogła okrywać się nim 
podczas chłodów.

Nawab Ćhabban milczał. Bismillah chciała coś powiedzieć, 
jednak Chanam powstrzymała ją:

- Zaczekaj, dziewczyno, nie wtrącaj się do rozmowy. Ty co
dziennie prosisz o różne rzeczy. Daj teraz szansę mnie.

Ćhabban nadal milczał, Chanam jednak naciskała:
- Doprawdy, panie, lepszy już skąpiec, który odpowiada na

tychmiast niż hojny pan niemówiący ani słowa. Proszę coś powie
dzieć, pańskie milczenie nic mi nie wyjaśnia. Jeśli nie chcesz, panie, 
wyrazić zgody, powiedz „nie”. Powściągnę moje przyziemne pra
gnienie. Nalegam jednak, byś coś odpowiedział. Kimże jestem? 
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Zaledwie nieszczęśnicą z ulicy. Błagam, nie ośmieszaj starej kobiety 
w obecności młodych dziewcząt.

Oczy Nawaba Ćhabban napełniły się łzami:
- Szanowna Chanam — odezwał się w końcu - ten szal to 

drobnostka. Prawdopodobnie jednak nie jesteś świadoma mojej 
obecnej sytuacji. Widocznie Bismillah i Umrao nie powiedziały ci, 
co się wydarzyło.

- Nikt mi nic nie powiedział — odparła Chanam. — Mam na
dzieję, ze wszystko jest w porządku.

Ponownie Bismillah próbowała się wtrącić do rozmowy, jed
nak przygwożdżona spojrzeniem Chanam, nie odezwała się ani 
słowem. Ja siedziałam jak skamieniała. Za to przemówił Nawab 
Ćhabban:

- Nie jestem niestety w stanie spełnić twego życzenia, pani.
- Oby nieszczęścia spadły na twoich wrogów, panie - wy

krzyknęła Chanam. - Nie jestem na tyle bezczelna, aby mieć takie 
wymagania na co dzień. Co innego Bismillah, ale nie takie nędzne 
stworzenie, jak ja - Chanam westchnęła głęboko i boleśnie. - Nie
szczęsny mój los, skoro pan, bogacz, odmawia drobnego podarun
ku takiej jak ja biedaczce.

Widać było, że każde słowo wypowiedziane przez Chanam jest 
niczym sztylet zatopiony w piersi Ćhabbana. W końcu młodzieniec 
odpowiedział:

— Chanam, jest pani warta wszelkich dóbr, ja jednak znala
złem się w sytuacji, kiedy nie mogę spełnić niczyjej prośby. Takie 
są bezlitosne fakty - po czym krótko opowiedział o swoim ban
kructwie. Chanam przyjrzała mu się i odparła:

— Skoro tak sprawy się mają, skoro nie możesz panie podołać 
nawet tak niewielkiej zachciance, jakie masz prawo zjawiać się 
w domu kurtyzan? Musisz przecież zdawać sobie sprawę z tego, 
jakim terminem się nas określa. Nie słyszałeś powiedzenia, że pro
stytutka nie jest niczyją żoną? Co będziemy jadły, jeśli zaczniemy 
pracować za darmo? Możesz tu zawsze przyjść. Drzwi są dla ciebie, 
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panie, zawsze otwarte i nie wzbraniam ci tu przebywać. Myślę jed
nak, że powinieneś zachować nieco szacunku dla samego siebie.

To powiedziawszy, Chanam wyszła. Nawab Ćhabban zwrócił 
się do Bismillah:

- To był poważny błąd, nie powinienem tu więcej przycho
dzić.

- Zostań - rzekła Bismillah, chwytając połę jego płaszcza. - 
Powiedz mi, co postanowiłeś w sprawie tych bransolet.

— Nie wiem - odparł wyraźnie zniecierpliwiony Ćhabban. - 
Daj mi odejść. Zdecydowanie nie ma sensu, żebym tu dłużej prze
bywał. Może się zastanowię, jak sprawy przybiorą lepszy obrót.

— Nie pozwalam ci odejść — stanowczo zaprotestowała Bismil
lah.

- Chcesz doprowadzić do tego, żeby twoja matka wyrzuciła 
mnie, każąc obić klapkiem?

Bismillah zwróciła się teraz do mnie:
— Umrao, siostro, co dziś napadło tę starą krowę? Od lat nie 

przychodziła do mojego pokoju, a dziś zjawiła się niczym jakiś 
potwór z piekła rodem. Nie dbam o to, czy moja matka jest zła, czy 
nie, nie mam zamiaru zerwać z Ćhabbanem. Może dzisiaj jest bez 
grosza, jednak nie zapominajmy, że matka zarobiła dzięki jego 
szczodrości tysiące rupii. Jeśli fortuna odwróciła od niego swe obli
cze, nie powinnyśmy, jak te papugi, także odwracać się do niego 
plecami. Nie porzucę go, nawet jeśli ona każę mi to zrobić. A jak 
będzie sprawiać mi jeszcze jakieś kłopoty, przysięgam Umrao, uciek- 
nę z nim. Takie są moje prawdziwe uczucia i tyle mam w tej spra
wie do powiedzenia.

Podobało mi się to, co usłyszałam i całym sercem zgadzałam 
się z Bismillah.

— Gdzie teraz mieszkasz? — zwróciła się dziewczyna do swojego 
kochanka.
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- Mieszkam w Tahsingandź, w domu Machduma Bachsza. 
Teraz żałuję, że nigdy nie doceniałem lojalności tego człowieka 
i bardzo się tego wstydzę - wyznał Nawab Ćhabban.

- Masz na myśli tego Machduma Bachsza, który pozostawał 
na służbie u twego ojca? - spytałam. — Tego, którego zwolniłeś jakiś 
czas temu?

— Tego samego - przytaknął Ćhabban. - Nawet nie wiesz, jaki 
okazał się być dla mnie serdeczny. Ale cóż, takie są boskie wyroki...

Tu młodzieniec wybuchnął płaczem, uwolnił się od Bismillah 
i wybiegł z pokoju. Pomyślałam, że zamienię z nim kilka słów 
i pobiegłam w ślad za nim, tak szybko jednak zniknął, że nie zdoła
łam go dogonić. Wyglądał okropnie, a słowa Chanam przybiły go 
do reszty. Ja oczywiście wiedziałam, że wszystko, co mówiła, sta
nowiło część jej planu, który zamierzała później doprowadzić do 
końca, jednak mimo to byłam pełna obaw — co by było, gdyby tak 
połknął truciznę?

Wczesnym popołudniem wraz z Bismillah udałyśmy się do 
Tahsingandź, aby odszukać Nawaba Ćhabbana. Z pewnym trudem 
udało nam się znaleźć dom Machduma Bachsza. Tragarze niosący 
palankin zastukali do drzwi. Otworzyła mała dziewczynka i poin
formowała nas, że Machduma Bachsza nie ma w domu, Nawab 
Ćhabban zaś nie pojawił się od rana. Czekałyśmy około dwóch 
godzin, kiedy jednak po żadnym z nich nadal nie było ani śladu, 
wróciłyśmy rozczarowane do domu.

Następnego ranka zjawił się Machdum Bachsz pytać o Nawa
ba Ćhabbana. Okazało się, że nie wrócił poprzedniej nocy. Po po
łudniu przybyła zmartwiona i cała we łzach służąca matki Ćhabba
na, ta sama, która wcześniej złożyła Chanam wizytę. Powiedziała 
nam, że Nawab Ćhabban przepadł bez śladu i że jego matka oraz 
wuj odchodzą od zmysłów z obawy o jego los.

Ćhabban nie pojawił się przez następne cztery dni, aż okazało 
się, że na targu w Nachchas ktoś próbował sprzedać jeden z jego 
pierścieni. Człowiek ten został zabrany do komisariatu policji, gdzie 
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wyznał, że dostał pierścionek od syna niejakiego Imama Bachsza. 
Chłopaka wprawdzie nie znaleziono, ale ów Imam Bachsz został 
aresztowany i choć początkowo twierdził, że nie ma pojęcia o całej 
sprawie, w końcu pod groźbą chłosty wyznał wszystko i opowie
dział następującą historię:

- Siedziałem nad brzegiem rzeki, niedaleko żelaznego mostu, 
zarabiając na życie częstowaniem przechodniów moją fajką wodną 
oraz pilnowaniem ubrań kąpiących się ludzi. Jakieś pięć dni temu 
młody arystokrata - rzekłbym, na oko, dwudziestoletni - zostawił 
pod moją opieką swoje ubranie. Wszyscy, których odzieży pilnowa
łem, wrócili z kąpieli, poza nim jednym. Pomyślałem, że może 
wyszedł na brzeg w innym miejscu i choć robiło się już późno, 
wciąż miałem nadzieję, że jeszcze się pojawi. W końcu stało się dla 
mnie jasne, że utonął. W pierwszym odruchu pomyślałem, żeby 
zgłosić wypadek, ale po zastanowieniu się postanowiłem uniknąć 
kłopotów i nic nikomu nie mówiąc zabrałem jego ubranie do do
mu. W kieszeni znalazłem ten pierścień i jeszcze jeden, na którym 
coś jest napisane. Bałem się komukolwiek je pokazać, ale mój syn, 
drań jeden, zwędził ten pierścień dla zarobku.

Mirza Ali Beg, naczelnik policji, udał się z mężczyzną do jego 
domu, aby odzyskać ubranie i pierścień z pieczęcią. Rzeczy oddano 
„starszemu Nawabowi”, a Imam Bachsz został aresztowany.

Zaszokowana Bismillah zwróciła się do mnie:
- A więc Nawab Ćhabban poszedł się utopić. I to moja matka 

jest winna jego śmierci.
- Tak mi przykro - odparłam. - Czuję się strasznie, kiedy 

pomyślę o tamtym dniu. Wybiegłam za nim nawet, ale zniknął mi 
z oczu zanim zdążyłam go zatrzymać.

- Był strasznie zdenerwowany - potwierdziła Bismillah. - To 
wszystko przez jego wuja. Gdyby go nie odciął od majątku, Ćhab
ban nie targnąłby się na swoje życie. Jego matka musi odchodzić od 
zmysłów!
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- Straszna historia - potwierdziłam. - Miała jedynego syna. 
A teraz już go nie ma. Najpierw owdowiała, teraz spadło na nią 
takie nieszczęście. Toż to koniec całego rodu!

W tym momencie przerwałem opowieść Umrao:
— Czyli ostatecznie stwierdzono, że Nawab Ćhabban utopił 

się. Proszę mi jednak odpowiedzieć na jedno pytanie: czy potrafił

— Nie mam pojęcia - odparła Umrao. - Dlaczego pan pyta?
— Ponieważ Pir Maććhli powiedział mi kiedyś, że osoba, która 

potrafi pływać, nie jest w stanie utopić się z własnej woli.
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Rozdział VII

Nie miała powodu testować mojej wierności 
Pragnęła tylko udręczyć bezradnego nieszczęśnika

irzo Sahibie — zapytała Umrao — czy był pan kiedykol
wiek zakochany?

- Boże uchroń, nigdy - wykrzyknąłem. - Pani
jednak musiała kochać się w dziesiątkach mężczyzn. Proszę mi 
o tym opowiedzieć. To część historii, którą najbardziej chciałbym 
usłyszeć; wydaje się jednak, że pani nie chce jej zdradzić.

- Cóż, byłam kurtyzaną z zawodu — westchnęła Umrao. - 
O kobietach takich, jak my, mówi się, że gdy chcą pochwycić męż
czyznę w swą sieć, udają, iż mogłyby umrzeć z miłości do niego. 
Nikt nie umie umierać z miłości tak, jak my. Potrafimy wykorzy
stać każdy trick: rozdzierające westchnienia, łkanie i rwanie szat 
z najbardziej błahego powodu, wchodzenie na cembrowinę i pozo
rowanie chęci rzucenia się do studni czy też zażycia trucizny. Każ
dy, nawet najbardziej nieczuły mężczyzna ulegnie naszym sztucz
kom. Mogę jednak z czystym sumieniem oświadczyć, że ani ja 
nigdy nikogo nie kochałam, ani nikt nigdy nie kochał mnie.

W sztuce miłości najbieglejsza spośród nas była Bismillah. Nie 
tylko mężczyźni, ale z pewnością i aniołowie nie oparliby się jej 
urokom. Kochało się w niej wielu, a ona oddawała im wszystkim 
swoje serce. Wśród najbardziej oddanych wielbicieli Bismillah był 
pewien maulwi, wyglądający niczym prawdziwy święty mąż. Nie 
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był to zwykły mułła — uczniowie przybywali do niego nawet z odle
głych zakątków, by studiować po jego kierunkiem najtrudniejsze 
klasyczne dzieła arabskie, nie miał też równego sobie pod względem 
znajomości zasad logiki. W czasach, o których opowiadam, rnusiał 
mieć około siedemdziesięciu lat. Proszę go sobie wyobrazić: świetli
sta, niemal anielska twarz, biała broda, turban na ogolonej głowie, 
wełniany kaftan, laseczka w dłoni. Patrząc na niego, nikt by nie 
podejrzewał, że może zakochać się w pospolitej dziewce lekkich 
obyczajów, takiej jak Bismillah. A tymczasem zadurzył się w niej 
bez pamięci!

Opowiem panu o pewnym zdarzeniu i proszę nie pomyśleć, że 
przesadzam — to, co powiem, to szczera prawda. Czy przypomina 
pan sobie swego bogobojnego, zmarłego niedawno znajomego, Pira 
Sahiba? Tego, który miał romans z Dilbar Dźan i był koneserem 
poezji oraz autorem niezłych wierszy? Był też koneserem kobiecych 
wdzięków, jednak to zamiłowanie pielęgnował w największej ta
jemnicy, odwiedzając wszystkie niemal wysokiej klasy kurtyzany 
w tym mieście.

— O tak — odrzekłem — znałem go dość dobrze. Oby Bóg ota
czał pomyślnością jego rodzinę.

— Ów Pir Sahib był świadkiem wydarzenia, o którym chcę pa
nu opowiedzieć. Pamięta pan, jak Bismillah pokłóciła się kiedyś 
z matką i zamieszkała na pewien czas osobno, w domu stojącym na 
tyłach bazaru bławatnego?

— Nigdy nie byłem w tym domu — pokręciłem głową.
— Nieważne. W każdym razie ja bywałam tam dosyć często, 

mając nadzieję, że uda mi się doprowadzić do zgody między Cha
nam i jej córką. Pewnego wieczoru zobaczyłam Bismillah odpo
czywającą na patio, wspartą na zagłówkach; obok niej siedział Pir 
Sahib. Maulwi natomiast, z podwiniętymi nogami, przycupnął 
naprzeciwko. Przesuwał między palcami paciorki różańca, mrucząc 
pod nosem jedno z dziewięćdziesięciu dziewięciu imion Allaha 
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i wyglądał bardzo smętnie i mizernie. Kiedy tylko się pojawiłam, 
Bismillah ujęła moją rękę i zmusiła mnie, abym usiadła przy niej.

- Chcesz zobaczyć coś zabawnego? - zapytała mnie szeptem.
- Co masz na myśli - spytałam nieco zdziwiona.
- Przyjrzyj się tylko - odrzekła Bismillah i zwracając się do 

maulwiego, poleciła mu rozkazującym tonem wspiąć się na rozłoży
ste drzewo nim rosnące obok domu.

Krew odpłynęła z twarzy nieszczęśnika i cały począł dygotać. 
Padłam ze śmiechu na ziemię, Pir Sahib odwrócił twarz, aby ukryć 
rozbawienie. Maulwi spojrzał najpierw w niebo, później na Bismil
lah, która jednak ponowiła polecenie raz, a potem drugi, spogląda
jąc na niego z niezadowoloną miną i znacząco pochrząkując. Chcąc 
nie chcąc maulwi podwinął nogawki i rozpoczął mozolną wspi
naczkę na drzewo. Znalazłszy się nieco nad ziemią, popatrzył na 
dziewczynę, jakby pytając, czy to już dość.

— Wyżej — rozkazała Bismillah.
Wspiął się więc trochę wyżej i znów zatrzymał, lecz nieczuła 

dziewczyna poleciła mu wspinać się dalej. Wreszcie wdrapał się aż 
na szczyt - gałęzie, które znajdowały się nad nim, były już tak cien
kie, że gdyby próbował na nie wejść, niechybnie by się zabił. Bis
millah już miała powiedzieć: „Wyżej!”, ale ubłagałam ją, aby tego 
nie robiła. Mir Sahib również wstawił się za biedakiem, aż wreszcie 
rozkazała maulwiemu zleźć na dół. Nieszczęśnik jakoś poradził 
sobie z wdrapaniem się na górę, jednakże zejście z drzewa stanowiło 
znacznie większe wyzwanie. Kilkakrotnie wydawało się, że za mo
ment spadnie, w końcu jednak udało mu się uniknąć nieszczęścia 
i zejść na ziemię. Zlany potem, kompletnie bez tchu - wyglądał, 
jakby miał rozpaść się na kawałki i ledwo mógł ustać na nogach. 
Wsunął na stopy sandały, zarzucił na ramiona kaftan i z godnością 
usiadł na swoim miejscu, wracając do odmawiania różańca. Wkrót
ce jednak zaczął się wiercić na stołku, wyraźnie czymś niepokojony. 
Okazało się, że pod szarawary dostojnego starca dostał się rój czer
wonych mrówek.
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— Oto cała Bismillah! — wykrzyknąłem. — zawsze gotowa na
trząsać się z innych.

- Natrząsać się? Ależ skąd — zaprotestowała Umrao. - Bismil
lah siedziała jakby nigdy nic. Na jej twarzy nie było nawet śladu 
rozbawienia. Oboje z Pirem Sahibem byliśmy całkowicie zdumieni.

Czyż pozostafy jeszcze na świecie inne tortury? 
Tylko moje cierpienie raduje tę bezlitosną kochankę.

- Sposób, w jaki pani opisała tę historię - powiedziałem do 
Umrao — sprawia, że nie można powstrzymać się od śmiechu. Słu
chając, wyobrażałem sobie całą sytuację — Bismillah, maulwiego 
z jego uduchowioną twarzą, Mira Sahiba oraz panią, siedzących na 
patio pod nimem. W rzeczywistości jednak nie ma się z czego 
śmiać. Raczej należałoby opłakiwać głupotę maulwiego. Bismillah 
była zdumiewającą dziewczyną, ale zmuszenie siedemdziesięciolet
niego starca do wdrapywania się na drzewo to daleko posunięta 
przesada. Nie mogę pojąć, co tak naprawdę kryje się za całą tą hi
storią.

- I pewnie pan nie pojmie - zgodziła się Umrao. - To sprawa 
niezwykle subtelna. Jednak spróbuję panu wyjaśnić, o co chodziło.

- Proszę spróbować - skinąłem głową. - Czyżby za całą histo
rią kryły się jakieś dodatkowe niuanse?

- Owszem, całe mnóstwo - potwierdziła moja rozmówczyni. 
— Proszę posłuchać. Kiedy tylko maulwi wyszedł, spytałam Bismil
lah Dźan, co w nią wstąpiło. Mogła przecież przyczynić się do 
śmierci starca.

— Myślisz, że przejmuję się jego śmiercią — prychnęła Bismillah 
w odpowiedzi. - Mam powyżej uszu tego starego głupca. Wczoraj 
tak złoił Dhannu, że prawie połamał maleństwu kości.

Bismillah trzymała w domu małpkę, którą nazywała Dhannu, 
stroiła w fatałaszki i rozpieszczała. Małpa miała satynową koszulkę, 
haftowaną spódniczkę, ozdobny szaliczek, srebrne bransoletki,
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naszyjnik, dzwoneczki zawiązane wokół kostek u nóg i złote kol
czyki w uszach. Jadała wyłącznie miodowe ciasteczka i dźalebi. 
Kiedy zwierzątko trafiło do Bismillah, było maleńką, wzruszającą 
istotą, jednak po trzech latach karmienia smakołykami zamieniło 
się w upasioną małpę. Ci, których Dhannu znał, nie mieli powo
dów do obaw, jednak w stosunku do obcych małpa bywała agre
sywna i szczerzyła zęby. Miała przy tym tyle siły, że nawet dorosły, 
silny mężczyzna nie był w stanie uwolnić ręki z jej uchwytu.

Dzień wcześniej, zanim miała miejsce cała opisana sytuacja, 
maulwi odwiedził Bismillah i usiadł na swoim zwykłym miejscu. 
Ta zaś, dla żartu, dała znak małpie, która od tyłu zaczęła wspinać 
się maulwiemu na ramię. Starzec zaniepokojony odwrócił się i wi
dząc zwierzę, strząsnął je z siebie. Małpa spadła pod krzesło - choć 
w zasadzie jestem przekonana, że skryła się tam z własnej woli
- i zaczęła robić miny w kierunku starca. Maulwi zamierzył się na 
nią swoją laską, a wtedy zwierzę w panice uciekło na kolana Bismil
lah, która otuliwszy małpę skrajem własnego ubrania, zaczęła ją 
głaskać i uspokajać, jednocześnie obrzucając maulwiego wściekłymi 
spojrzeniami oraz wiązanką najgorszych obelg. Nie zapomniała 
potem o tym wydarzeniu i następnego dnia znalazła sposób, aby go 
ukarać.

- Rzeczywiście, wyborna kara za nieuprzejmość wobec małpy
- spostrzegłem.

- Bez wątpienia - odparła Umrao. - Zrobiła z maulwiego zwy
kłego langura.

- Cóż, nasz maulwi mógł wziąć przykład z Madźnuna, który 
według legendy ucałował psa swej ukochanej Lajli. Tymczasem on 
nie tylko był na tyle zuchwały, aby strącić pieszczoszka Bismillah na 
ziemię, ale jeszcze wygrażał mu laską. Nie w taki sposób prawdziwy 
kochanek powinien okazywać głębię swoich uczuć — podsumowa
łem całą opowieść.
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Pewnego wieczoru, około ósmej, siedziałam w pokoju Bismil
lah, przysłuchując się jej śpiewowi i podgrywając na tampurze, 
podczas gdy Chalifa Dźi akompaniował na tabli. W tym momencie 
pojawił się szacowny maulwi we własnej osobie. Bismillah zwróciła 
się do niego obcesowo:

- Gdzieżeś się podziewał przez cały ostatni tydzień?
Maulwi odpowiedział w charakterystyczny dla niego, pompa

tyczny sposób:
— Cóż mam odrzec... Zadałaś mi, pani, cios tak potężny, że 

z najwyższym trudem udało mi się odzyskać wewnętrzny spokój. 
Lecz nieodparte pragnienie, aby ujrzeć ponownie twe oblicze, 
przywiodło mnie z powrotem w twe progi.

— Może powinieneś rzec, że dzięki mnie prawie osiągnąłeś 
wieczysty spokój? — zakpiła Bismillah z ironiczną dwuznacznością. 
Zarówno ja, jak i Chalifa Dźi byliśmy tym zdumieni, maulwi jed
nak nie wydawał się dostrzegać w pytaniu niczego niewłaściwego.

- Niewiele brakowało — odparł. - Jaką jednak korzyść przy
niosłaby ci moja śmierć?

— Mogłabym co roku uczestniczyć w ceremonii poświęconej 
twej pamięci. Tańczyłabym tam i śpiewała, podtrzymując żywą 
sławę twego dobrego imienia - odpowiedziała Bismillah.

Po tej wymianie zdań zajęliśmy się na powrót muzykowaniem, 
Bismillah zaś wybrała niezwykle adekwatny do całej sytuacji bajt:

Nawet na łożu śmierci nie myślę o wieczności 
Przywołuję w pamięci wdzięki ukochanej

Wersy wprawiły maulwiego w niemal ekstatyczny nastrój. Nie
przerwanymi strumieniami płynęły mu z oczu łzy, które następnie 
skapywały ze śnieżnobiałej brody. W międzyczasie otworzyły się 
drzwi wejściowe i pojawił się w nich obcy mężczyzna średniego 
wzrostu i atletycznej budowy ciała. Miał smagłą karnację i okrągłą 
twarz, którą okalała czarna broda. Ubrany był w lekki kremowy 
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kaftan, dopasowane szarawary o szerokich mankietach i aksamitne 
sandały, na ramiona narzucił niezwykle bogato haftowaną, ćikano- 
wą chustę.

Bismillah, której ów człowiek najwyraźniej nie był obcy, spoj
rzała na niego i rzekła:

- Nareszcie zadałeś sobie trud, i tu przyszedłeś! Najpierw usy
chasz z miłości, a zaraz potem zapominasz o mnie całkiem! A gdzie 
kupony czerwonej tkaniny, któreś mi obiecał? To dlatego nie poka
zywałeś się przez cały ten czas?

Mężczyzna wyglądał na zakłopotanego:
— Nie, pani - odparł. - Nie to było powodem, żem nie przy

chodził. Nie miałem po prostu czasu. Mój ojciec ciężko zachoro
wał, musiałem się nim opiekować.

- Och, jestem przekonana, żeś jest niezwykle przykładnym 
synem — zakpiła Bismillah. — Zapomniałeś jednak wspomnieć, że 
zakochałeś się po uszy w córce Babban i całymi nocami dotrzymu
jesz jej towarzystwa. Wiem wszystko na bieżąco, a ty masz czelność 
wmawiać mi, że twój ojciec zachorował!

Na dźwięk głosu mężczyzny maulwi odwrócił się i ich oczy 
spotkały się przez moment. Potem starzec prędko odwrócił twarz. 
Popatrzyłam na obcego mężczyznę i dostrzegłam na jego twarzy 
popłoch. Zadrżał, po czym szybko ruszył do drzwi i biegiem poko
nał schody w dół. Bismillah próbowała przywołać go z powrotem, 
jednak bezskutecznie.

Zdawało się, że dziewczyna rozumie, o co chodzi, nie powie
działa jednak ani słowa, a potem tylko mruknęła ze zmarszczonymi 
brwiami: „Kto by się tam przejmował” i powróciła do śpiewania. 
Od tamtego dnia nigdy nie widziałam owego mężczyzny w pobliżu 
Bismillah, maulwi jednak zjawiał się regularnie.

- O tak — wtrąciłem się. — W tamtych czasach ludzie byli kon
sekwentni w swych zachowaniach.

Bismillah śpiewała dalej, tymczasem przyszedł Gauhar Mirza, 
słusznie przypuszczając, że zastanie mnie w tej kompanii. Gauhar 
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Mirza i Bismillah zwykli byli nieustannie flirtować ze sobą — chi
chotali i wymieniali przyjacielskie kuksańce. Nigdy nie miałam nic 
przeciwko temu. Teraz Gauhar Mirza usiadł między nami i objął 
Bismillah ramieniem.

- Ach! Tak pięknie dziś śpiewasz - wyszczerzył się w uśmie
chu. - Aż mam ochotę...

Spojrzałam na maulwiego i zobaczyłam, że zmarszczył czoło. 
Gauhar Mirza utkwił bezczelne spojrzenie w jego twarzy. Następ
nie, pociągając się na znak skruchy za końce uszu, zaczął się cofać, 
jak gdyby faktycznie obawiał się starca. Bismillah wybuchnęła nie
kontrolowanym śmiechem, ja ukryłam twarz w fałdach szala, nawet 
Chalifa Dźi roześmiał się. Tymczasem maulwi, bardzo zdenerwo
wany, podniósł się, jakby miał zamiar opuścić towarzystwo. Bismil
lah krzyknęła do niego szorstko: „Siadaj!” i nieszczęsny starzec wró
cił na swoje miejsce. Jednak Bismillah postanowiła pokazać maul- 
wiemu, jak wielka zażyłość łączy ją z Gauharem Mirzą i jeszcze 
przez dłuższą chwilę gruchała do niego i chichotała, na skutek cze
go biedny maulwi stawał się coraz bardziej zły i markotny. W koń
cu to ja ulitowałam się nad bezradnym starcem i wyjawiłam cały 
sekret. Bismillah była wprawdzie niezadowolona, jednak nie przej
mując się nią powiedziałam do Gauhara Mirzy:

- Dość tych uciech, najwyższa pora się zbierać.
Kiedy maulwi zorientował się, że Gauhar Mirza jest moim ko

chankiem i nie ma nic wspólnego z Bismillah, jego nastrój natych
miast się poprawił i gdy wychodziliśmy uśmiechał się już od ucha 
do ucha.

— Myślę, że uczucie, jakie żywił do Bismillah maulwi, to była 
prawdziwa miłość — zaryzykowałem.

- Najprawdziwsza — potwierdziła Umrao.
- Ale w takim razie nie powinien być zazdrosny - stwierdzi

łem.
- Czy sądzi pan, Mirzo Sahibie, że prawdziwej miłości nie 

może towarzyszyć zazdrość?
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- Jeśli tak jest, to miłości nie można nazwać prawdziwą - za
wyrokowałem.

- To już sprawa maulwiego i jego sumienia - zakończyła dys
kusję Umrao. - Ja jednak wierzę, że to była najprawdziwsza miłość.

Wszystkie dziewczęta Chanam były ładne, żadna jednak nie 
dorównywała prześlicznej Churszid, która miała urodę czarodziejki, 
bardzo jasną karnację i wyglądała jakby to sam stwórca ukształto
wał ją własnymi dłońmi. Jej oczy promieniały blaskiem niczym 
klejnoty. Miała delikatne dłonie i stopy, krągłe ramiona i filigra
nowe nadgarstki. Cokolwiek na siebie założyła, wyglądała, jakby 
było to uszyte specjalnie dla niej. Jej ujmujący sposób bycia i nie
winny wdzięk oczarowywały każdego, kto na nią spojrzał. Kiedy 
pojawiała się w towarzystwie, zdawało się, jak gdyby nieoczekiwa
nie zapłonęła jasna lampa i niezależnie od obecności innych pięk
nych dziewcząt spojrzenia wszystkich kierowały się ku Churszid. 
Nie była jednak wybranką fortuny. Zresztą — czemuż winić fortu
nę, skoro sama ściągała nieszczęścia na własną głowę? Churszid nie 
nadawała się bowiem do zawodu kurtyzany. Była córką posiadacza 
ziemskiego z okolic Baiswary i jej wygląd zdradzał szlachetne po
chodzenie. Wyglądała nieziemsko pięknie, jednak przy całej swej 
urodzie miała jedną zasadniczą wadę: pragnęła być kochana i pra
gnęła odwzajemniać otrzymaną miłość. Było oczywiście wielu męż
czyzn gotowych zrobić dla niej wszystko. Jej pierwszą wielką miło
ścią był Piare Sahib, który oprócz tego, że wydawał na nią majątek, 
rzeczywiście był jej oddany całym sercem i całą duszą. Churszid 
wystawiła jego uczucia na próbę, a gdy przekonała się o jego miło
ści, w zamian oddała mu własne serce i własną duszę. Owładnięta 
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miłością, na wiele dni straciła apetyt, a gdy zdarzało się, że Piare 
Sahib spóźniał się z odwiedzinami, wypłakiwała oczy i nie dawała 
się uspokoić. Próbowałyśmy przemawiać jej do rozsądku i przeko
nywałyśmy, że nie może postępować w taki sposób:

— To, co łączy ciebie i Piare Sahiba, jest tylko przelotnym ro
mansem — tłumaczyłyśmy. — Taki romans nie ma żadnej przyszło
ści. On cię nigdy nie poślubi. Mężczyźni nie mają serca. Zobaczysz, 
że jeszcze będziesz tego żałowała.

I rzeczywiście, miałyśmy rację. Kiedy tylko Piare Sahib zorien
tował się, że dziewczyna kocha się w nim bez pamięci, zaczął to 
niecnie wykorzystywać. Raz spędzał z nią cały dzień, innym razem 
w ogóle się nie zjawiał. Churszid popadała wtedy w straszliwy stan 
- płakała, rozpaczała, odmawiała jedzenia. Chanam nie mogła już 
na nią patrzeć i w końcu ograniczyła jej wydatki, gażę oraz ilość 
przyjmowanych gości.

Nie rozumiem dlaczego, pomimo tak wielkiej urody, Chur
szid nie zdołała rozpalić dostatecznego uczucia w niczyim sercu. 
Nie ulega wątpliwości, że gdyby została żoną jakiegoś godnego 
mężczyzny, wiodłaby z pewnością udane i szczęśliwe życie, bowiem 
mąż, który poznałby jej zalety, byłby zapewne gotów zrobić dla niej 
wszystko. Bismillah nie dorastała jej do pięt - była dumna, wynio
sła, arogancka i samolubna, o czym świadczy chociażby historia 
z maulwim - a trzeba dodać, że w podobny sposób traktowała 
większość swoich klientów. Chełpiła się niekwestionowaną pozycją, 
jaką posiadała jej matka i zdawało jej się, że jest pępkiem świata. 
Chanam natomiast miała wielkie oczekiwania względem Churszid 
i gdyby tylko dziewczyna wykazała choć odrobinę inklinacji do 
zawodu, patronka z pewnością zbiłaby na niej fortunę. Niestety, 
wygląd był jedynym atutem Churszid, która poza tym nie potrafiła 
ani ładnie śpiewać, ani tańczyć z gracją. Na początku otrzymywała 
wiele zaproszeń na występy, jednak gdy klienci zorientowali się, że 
nie jest dobra w swoim zawodzie, oferty przestały przychodzić. 
Było oczywiście wielu takich, którzy pojawiali się w domu Chanam 
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skuszeni jej urodą. Jednak na widok dziewczyny wiecznie nieszczę
śliwej i usychającej z miłości oraz przez jej obojętne, a wręcz oziębłe 
nastawienie do klientów — nawet ci stopniowo przestali się nią 
interesować. W końcu jedynym jej klientem pozostał Piare Sahib, 
los jednak spłatał Churszid kolejnego figla. Ojciec młodzieńca 
popadł bowiem w niełaskę u króla, na skutek czego dom rodzinny 
Piare Sahiba oraz cały majątek uległy konfiskacie i rodzina została 
bez grosza. Mimo tych wydarzeń, Churszid — niezmienna w swej 
miłości - nalegała, aby Piare Sahib zabrał ją do swojego domu. 
Młodzieniec jednak odmówił - czy to z szacunku dla własnego 
środowiska, czy też raczej z obawy przed ojcem — i wszelkie nadzie
je dziewczyny legły w gruzach.

Churszid była niezwykle łatwowierną osobą i ludzie naciągali 
ją na setki rupii. Szczególnym poważaniem cieszyli się u niej roz
maici „święci mężowie”. Pewnego dnia pojawił się pewien fakir 
o imieniu Szah Sahib, twierdzący, że potrafi zrobić z jednej rzeczy 
dwie. Churszid dała mu swoje bransolety i bransoletki. Szah Sahib 
poprosił o gliniany garnek, który następnie napełnił ziarnami czar
nego sezamu. Potem włożył do środka bransolety i nakrył wszystko 
pokrywką. Owinął garnek kawałkiem materiału, obwiązał sznur
kiem i odszedł, ostrzegając dziewczynę, żeby nie otwierała zawi
niątka aż do następnego ranka, kiedy to dzięki błogosławieństwu 
jego mistrza, zawartość naczynia ulegnie podwojeniu. Kiedy naza
jutrz Churszid zajrzała do środka, znalazła w garnku jedynie ziarna 
sezamu. Innym znowu razem pewien jogin wyciągnął ze swych ust 
czarną kobrę i powiedział Churszid, że wąż pojawi się następnego 
dnia i ją ukąsi. Przerażona dziewczyna zdjęła z uszu swe najdroższe 
kolczyki i oddała oszustowi, aby odczynić urok.

Churszid nigdy nie traciła nad sobą panowania i nie złościła 
się na nikogo. Dziewczęta o tak szczerym i łagodnym usposobieniu 
rzadko można spotkać nawet w najlepszych rodzinach - wśród 
prostytutek w zasadzie się to nie zdarza. Widziałam ją rozzłoszczo
ną tylko jeden jedyny raz - kiedy Piare Sahib przyszedł zaprezen
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tować się w ślubnym stroju. Churszid najpierw siedziała w milcze
niu, potem jej policzki zaczęły czerwienieć, aż w końcu wyglądały 
niczym płonąca łuna. Zerwała się z miejsca i podarła ubranie mło
dzieńca na strzępy, po czym wybuchnęła płaczem, a łzy płynęły 
z jej oczu nieprzerwanie przez dwa dni. Wszyscy próbowali ją 
uspokoić, dostała jednak gorączki, która utrzymywała się kilka 
miesięcy. Była tak ciężko chora, że lekarze podejrzewali zaawanso
waną gruźlicę. Ostatecznie, dzięki Bogu, wyzdrowiała bez żadnego 
leczenia. Wszystko wskazywało na to, że skończyła z Piare Sahi
bem, zaczęła też spotykać się z innymi mężczyznami. Jednak nigdy 
już nikogo nie pokochała, ani też nikt nie zakochał się w niej — 
głównie na skutek okazywanego przez nią chłodu i braku zaanga
żowania. Nigdy więcej nie wystawiła już własnego serca na ryzyko.

Wydarzyło się to pewnego dnia deszczowego miesiąca sawan. 
Po południu deszcz ustał, a dachy i mury Ćauku tu i ówdzie rozja
śniały ostatnie słoneczne promienie. Po niebie snuły się chmury 
i chmurki, zaś cała zachodnia część nieboskłonu skąpana była 
w czerwonym blasku chylącego się ku horyzontowi słońca. Na 
Ćauku kłębił się tłum ludzi, przeważnie ubranych na biało. Był 
piątek i wszyscy wybierali się na kiermasz do parku Aiśbag. My też 
szykowałyśmy się i stroiły na tę okazję - Churszid, Amir Dźan, 
Bismillah Dźan i ja. Każda z nas dostała nową, zieloną jak groszek 
dupattę, a teraz wszystkie zajęte byłyśmy splataniem i układaniem 
włosów. Chanam przyglądała się nam, rozparta na wygodnych 
poduchach. Tuż obok niej Ciotka Husajni pociągała ze swojej 
rzeźbionej fajki. Mir Sahib, siedząc naprzeciw Chanam, usiłował ją 
namówić, aby również szykowała się do wyjścia, jednak Chanam 
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narzekała, że nie czuje się dość dobrze, aby wziąć udział w imprezie. 
Wszystkie modliłyśmy się w duchu, żeby przypadkiem nie zdecy
dowała się wybrać z nami - bez Chanam bowiem nasza rozrywka 
zapowiadała się znacznie ciekawiej.

Churszid wyglądała owego dnia wyjątkowo pięknie. Zielona 
muślinowa dupatta wspaniale podkreślała jej jasną karnację, a pur
purowe szarawary i dopasowana kurta w kuszący sposób uwydat
niały zgrabne kształty dziewczyny. Jej ramiona i szyję ozdabiały 
delikatne, wysadzane klejnotami łańcuszki, w nosie miała diamen
towy kolczyk, w uszach ciężkie złote kółka. Całość uzupełniały 
wykwintne bransolety i perłowy naszyjnik. Trudno wręcz opisać jej 
urodę, kiedy tak ubrana przeglądała się w stojącym w pokoju tre
mo. Gdybym wyglądała tak, jak ona, musiałabym zadbać o jakąś 
magiczną ochronę, aby własnym spojrzeniem nie rzucić uroku na 
samą siebie odbijającą się w lustrze. Churszid była jednak posępna, 
nie miała bowiem adoratora, który mógłby podziwiać całą jej krasę. 
Wciąż jeszcze rozpaczała po Piare Sahibie i jej twarz była osnuta 
smutkiem — co zresztą czyniło ją jeszcze piękniejszą. Patrzenie na tę 
dziewczynę wywoływało taki sam efekt, jak słuchanie najwspanial
szych wierszy miłosnych ułożonych przez owładniętego cierpieniem 
poetę — serce, opanowane w jednym momencie przez rozkosz 
i rozpacz, zamieniało się w mgnieniu oka w garść prochu.

Bismillah również wyglądała niezwykle efektownie — ciemna 
karnacja i klasyczne kształty, orli nos, ogromne oczy o ciemnych 
tęczówkach, sprężyste, jędrne ciało i drobna postura znakomicie 
współgrały z jej strojem i ozdobami - brokatową kurtą, jasnozielo
ną, żorżetową dupattą o srebrno-złotej lamówce, żółtymi szarawa
rami z satyny, bezcenną biżuterią, którą Bismillah obwieszona była 
od głowy po palce stóp oraz kwiatami wplecionymi w jej włosy. 
Wyglądała niczym panna młoda czwartego dnia po ślubie*, zalot
nie przy tym szczebiocząc i chichocząc. Podczas festynu Bismillah 
stroiła miny i puszczała oko do wszystkich przechodzących obok 
mężczyzn, kokieteryjnie odwracając twarz, gdy tylko zaczynali na 
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nią spoglądać. Ach, zapomniałam bowiem powiedzieć, że tak wy
strojone dotarłyśmy do parku Aiśbag każda we własnym palankinie.

Na kiermaszu panował taki tłok, że z trudem można było się 
poruszać. Wszędzie pełno było sprzedawców, oferujących zabawki, 
słodycze i wszelkie inne przysmaki, owoce, girlandy kwiatów, pan 
czy fajkę wodną - czyli wszystko, czego można się było spodziewać 
przy takiej okazji. Ja jednak największą przyjemność czerpałam 
z obserwowania ludzi i ich twarzy, z których szczególnie przy takich 
okazjach można czytać jak z książki. Szczęśliwy, nieszczęśliwy, 
biedny, bogaty, głupi, inteligentny, wykształcony, ignorant, szla
chetny, pospolity, hojny, skąpy - wszystkie te cechy można było 
dostrzec w obserwowanych twarzach. Oto na przykład mężczyzna 
ubrany w brokatową kurtę, purpurowy kaftan, ciasno dopasowane 
spodnie, spiczastą czapeczkę i aksamitne pantofle o zadartych czu
bach; tam inny, z chustą koloru drzewa sandałowego zawadiacko 
zawiniętą wokół głowy, zerkający pożądliwie w stronę prostytutek. 
Ten z kolei przyszedł obejrzeć kiermasz, wygląda jednak na nie
szczęśliwego i marszcząc brwi, drepcze tu i tam, mamrocząc sam do 
siebie pod nosem — pewnie posprzeczał się z żoną i teraz przypomi
na sobie wszystko to, czego nie zdążył jej wygarnąć. Inny mężczy
zna prowadzi za rękę małego chłopca, a każde jego zdanie koncen
truje się wokół słowa „mama”: „Mama już pewnie przygotowała 
kolację”; „Mama nie czuje się dobrze”; „Mama zapewne śpi”; „Te
raz mama pewnie właśnie się obudziła”; „Nie bądź niedobry dla 
mamy, bo będzie musiała pójść do lekarza”. Jeszcze inny przypro
wadził wystrojoną na czerwono dziewczynkę, która teraz siedzi 
u niego na ramieniu; w przekłutym nosie ma malutkie kółko, war
kocze przewiązane szkarłatnymi wstążkami, a na nadgarstkach 
srebrne bransoletki. Ojciec ściska ją za te nadgarstki, aż mała krzy
wi się z bólu, tak aby nikt nie ukradł jej bransoletek, bo przecież 
nigdy nie będzie go stać na nową parę.

Tam znowu następny mężczyzna wraz ze swoimi najlepszymi 
przyjaciółmi - żartują w niewybredny sposób i obrażają się wza
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jemnie, manifestując w ten sposób zażyłość: „Chodź, stary, zamó
wimy sobie pan!”. Jeden z mężczyzn niedbałym gestem rzuca pie
niądze sprzedawcy - jasne jest, że ma co przepuszczać i nie zależy 
mu na marnej reszcie. Potem woła do tego, który roznosi hukkę: 
„Hej, saki! Chodź no tutaj, przygotuj dla nas fajkę!”. Pojawia się 
kolejny przyjaciel. Mężczyźni przeklinają beztrosko, obejmują się, 
dopytują o zdrowie i sprawy. Zamówiony zostaje jeszcze jeden pan. 
Sytuacja jest zabawna, bowiem jeden z nich jest hindusem, drugi 
muzułmaninem. Kiedy sprzedawca podaję pan, ten ostatni rzuca 
się i porywa mu go z ręki. Hindus wygląda na zbitego z tropu. 
„Ach, przepraszam, zapomniałem na śmierć” — tłumaczy się jego 
przyjaciel*. Hindus wyciąga drobne i zamawia u sprzedawcy jeszcze 
jeden pan: „Tylko bez kardamonu, za to dołóż więcej betelu”, a do 
przyjaciela mówi: „Przynajmniej postaw mi hukkę”. Lecz kiedy już 
ma odczepić ustnik, tak by uniknąć kontaktu z tą częścią, której 
wcześniej dotykał ustami muzułmanin, saki patrzy na niego wy
mownie. I tak biedny hindus za jednym zamachem traci i hukkę, 
i pieniądze.

Gauhar Mirza przygotował nam miejsce do siedzenia tuż obok 
Perłowej Sadzawki. Aż do późnej nocy spacerowałyśmy wśród 
drzew i bawiłyśmy się wyśmienicie. Gdy przyszła pora, by wracać 
do domu, każda z nas udała się do swojego palankinu - i wtedy 
okazało się, że palankin Churszid jest pusty. Szukaliśmy jej wszy
scy, jednak na próżno. Posłałyśmy więc jednego ze służących do 
domu Piare Sahiba, który przybył natychmiast, zapewniając nas, że 
nie ma najbledszego pojęcia, gdzie może być Churszid. Sam Piare 
Sahib nie uczestniczył nawet w kiermaszu, jego żona była bowiem 
niezdrowa. Nie było żadnych podstaw, aby mu nie wierzyć i uzna
łyśmy jego wyjaśnienia za wiarygodne. Później zresztą okazało się, 
że po ślubie Piare Sahib stał się tak bardzo oddany własnej żonie, że 
przestał odwiedzać Ćauk i niemal wszystkie noce spędzał w domu. 
Tylko jego dawne uczucie do Churszid i prawdopodobnie głęboki 
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szacunek, jaki żywił dla Chanam, spowodowały, że pojawił się na
tychmiast, gdy tylko usłyszał o zniknięciu dziewczyny.

Półtora miesiąca po zaginięciu Churszid w moim pokoju po
jawił się mężczyzna wyglądający na pierwszy rzut oka na członka 
lakhnauskiego półświatka. Ciemnoskóry, muskularny, z szalem 
przepasanym wokół pasa i drugim, zawiniętym na głowie, wpako
wał się do środka bez żadnych ceregieli i usiadł na brzegu dywanu. 
Wydał mi się nieco prostacki, choć jego niezręczność brała się 
z niedostatecznego obycia i braku doświadczenia w odwiedzaniu 
salonów kurtyzan. Byłam sama w pokoju, zawołałam więc Ciotkę 
Husajni. Gdy Husajni weszła do środka, mężczyzna poderwał się 
z miejsca, bezceremonialnie chwycił jej rękę i pociągnął ją w kąt 
pokoju, gdzie wyszeptał jej do ucha coś, czego nie usłyszałam. 
Ciotka Husajni wysłuchała, co miał do powiedzenia, po czym po
spieszyła wprost do Chanam. Koniec końców zostałam poinfor
mowana, że mężczyzna ten pragnie z góry zapłacić za miesiąc mych 
usług. Wyciągnął sakiewkę i rzucił Ciotce Husajni garść monet na 
podołek.

- Zaraz, zaraz — powstrzymała go Husajni. - Ile tu jest?
- Nie wiem, policz sama — niedbale odparł mężczyzna.
- Nie potrafię liczyć takich kwot.
- Zaraz ci powiem — wyjaśnił mężczyzna. - Siedemdziesiąt 

pięć rupii. Może trochę więcej albo trochę mniej. To znaczy trzy 
razy po dwadzieścia rupii i jeszcze piętnaście albo sto bez dwudzie
stu pięciu.

— Sto bez dwudziestu pięciu - kiwnęła głową Husajni. — Za ile 
to dni?

- Piętnaście — odparł mężczyzna. — Jutro dam ci resztę, za na
stępne piętnaście dni. W sumie to będzie sto pięćdziesiąt rupii.

Niespecjalnie zadowolona słuchałam, jak dobijają interesu, nie 
był to bowiem klient, na którym bardzo by mi zależało. Cóż jednak 
może począć nieszczęsna prostytutka? Na tym w końcu polega jej 
zawód — staje się własnością każdego, kto przyjdzie i zapłaci. Ciotka 

130



Husajni zaniosła pieniądze Chanam, która zupełnie wbrew swoje
mu zwyczajowi chętnie je przyjęła. Byłam zdumiona, bowiem zwy
kle Chanam z podobną uprzejmością nie traktowała nawet człon
ków miejscowej elity — najczęściej musieli poczekać przynajmniej 
jeden dzień na jej decyzję.

Kiedy reguły zostały ustalone, mężczyzna przyszedł nocą do 
mojego pokoju. Około drugiej nad ranem usłyszałam stukanie do 
drzwi wejściowych. Mężczyzna poderwał się, oznajmił, że wychodzi 
i że wróci następnego wieczoru. Odchodząc, wręczył mi pięć aśrafi 
i trzy złote pierścionki - jeden z rubinem, drugi z turkusem, a trze
ci z pięknie oprawionym diamentem. Polecił zatrzymać wszystko 
dla siebie i nie mówić nic Chanam. Przymierzyłam pierścionki 
i doszłam do wniosku, że wyglądają bardzo pięknie. Potem schowa
łam je do mojej szkatułki, upychając głęboko w kącie.

Mężczyzna pojawił się następnego wieczoru, kiedy akurat mia
łam lekcję śpiewu. Znowu usiadł na skraju dywanu i słuchał jak 
śpiewam. Gdy skończyłam, dał każdemu z muzyków po pięć rupii, 
czym wywołał ich uniżone podziękowania. Nauczycielowi spodobał 
się szal, który mężczyzna miał owinięty wokół pasa, zaczął więc - 
niby od niechcenia - wypytywać, gdzie takie tkają, gdy jednak nie 
osiągnął spodziewanego efektu, bez ogródek poprosił o podarowa
nie mu szala.

- Mistrzu - odparł mężczyzna - jeśli chcesz, dam ci pieniądze. 
Nie mogę jednak podarować ci tego szala. To prezent od drogiej 
mi osoby.

Nauczyciel skrzywił się, ale nic nie powiedział.
Lekcja dobiegła końca i Ciotka Husajni przyszła odebrać dru

gie siedemdziesiąt pięć rupii, które mężczyzna miał już odliczone. 
Dołożył jeszcze dodatkowe pięć rupii dla niej, a potem zostaliśmy 
sami w pokoju.

- Musiałeś mnie już widzieć — stwierdziłam - skoro spotkało 
mnie z twojej strony takie wyróżnienie. Gdzie to było?

— Kilka miesięcy temu w Aiśbag — odparł mężczyzna.
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- I dwa miesiące zajęło ci odnalezienie mnie?
— Wyjeżdżałem — wyjaśnił. — Niedługo znów będę rnusiał wy

jechać.
Tu postanowiłam użyć całego kunsztu, jakiego nauczyłam się 

jako prostytutka:
- To znaczy, że mnie porzucisz — stwierdziłam smutno.
— Nie — zaprzeczył mężczyzna. — Nie będzie mnie tylko przez 

krótki czas.
— Gdzie masz dom?
- W Farruchabadzie - odparł. - Jednak z uwagi na to, czym 

się zajmuję, zwykle jestem tutaj.
- A kto dał ci ten szal? — dociekałam.
- Nikt ważny - wzruszył ramionami mężczyzna.
- A ja myślałam, że to prezent od kogoś wyjątkowo drogiego - 

droczyłam się z nim.
- Nie, przysięgam. Zresztą nie mam nikogo poza tobą. Jesteś 

jedyna.
- Skoro tak, to daj mi go - nie ustępowałam.
— Nie mogę — uciął mężczyzna.
Jego odpowiedź bardzo mi się nie podobała, on jednak poło

żył przede mną naszyjnik z pereł i szmaragdów, parę wysadzanych 
diamentami złotych kolczyków oraz dwa złote pierścionki. Z przy
jemnością założyłam całą biżuterię, nadal jednak nie mogłam zro
zumieć, dlaczego tak uparcie nie chciał rozstać się z szalem, który 
mógł być wart co najwyżej pięćset rupii. W gruncie rzeczy w ogóle 
mi na nim nie zależało, taka była jednak moja rola, którą musiałam 
odgrywać.

Poznałam też w końcu jego imię — nazywał się Fajz Ali. Zwy
kle zjawiał się u mnie późnym wieczorem, czasami nawet około 
północy. W środku nocy zwykle znienacka wstawał i opuszczał mój 
pokój. Czasami słyszałam, że ktoś gwiżdże z ulicy, dając mu sygnał 
do wyjścia. Po zaledwie czterech tygodniach naszych spotkań, moja 
szkatułka był po brzegi wypełniona klejnotami i naszyjnikami 
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wszelkiego sortu, przestałam też liczyć złote i srebrne monety, które 
od niego dostawałam. W tajemnicy przez Chanam i Ciotką Husaj
ni zgromadziłam majątek wart ponad dwanaście tysięcy rupii!

Nie byłam wprawdzie zakochana w Fajzie Alim, nie mogę też 
jednak powiedzieć, żebym go nie lubiła - i po prawdzie nie miałam 
ku temu żadnych powodów. Po pierwsze - był całkiem przystojny, 
po drugie — dawał mi wszystko, o co poprosiłam. Teraz, gdy zda
rzało się, że się spóźniał, zaczynałam niecierpliwie spoglądać w kie
runku wejścia. Gauhar Mirza miał do mnie dostęp wyłącznie w cią
gu dnia, większość zaś moich dotychczasowych nocnych klientów 
została w delikatny sposób poinformowana, że po zmroku jestem 
zajęta. Gdy tylko słyszałam pukanie do drzwi, zawsze znajdowałam 
grzeczną wymówkę, pozwalającą mi pozbyć się wszystkich gości.

Poszukiwania Churszid zakończyły się całkowitym fiaskiem, 
nigdzie bowiem nie było po niej śladu. W międzyczasie Fajz Ali 
przywiązał się do mnie wielce i na różne sposoby wyrażał swoje 
uczucie. Z pewnością zakochałabym się w nim, gdybym wcześniej 
nie związała się z Gauharem Mirzą. Okazywałam mu jednak ser
deczność i wzajemność, starając się, by czuł, że go pragnę i kocham. 
Zwiodłam go na tyle, iż przekonany był o moim szczerym do niego 
uczuciu - wtedy już bardzo szybko wpadł w moje sieci. Nigdy ani 
słowem nie wspomniałam nikomu o prezentach, jakimi mnie ob
sypywał. Musiałam oprócz tego przekazywać mu prośby od Cha
nam i Ciotki Husajni - zaspokajanie ich zachcianek uważał za swój 
obowiązek. Zresztą wydawało się, że Fajz Ali w ogóle nie baczy na 
pieniądze. Nigdy w swoim życiu nie widziałam równie beztroskiej 
hojności — nawet wśród nawabów i książąt.
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Pośród moich klientów był owego czasu pewien jubiler, Pan
namal, który zwykł był spędzać u mnie codziennie godzinę lub 
dwie. Najbardziej spragniony był towarzystwa, dlatego kiedy po
święcano mu dostateczną ilość uwagi, nie przeszkadzała mu obec
ność innych mężczyzn. Płacił mi dwieście rupii miesięcznie. Jednak 
w okresie, kiedy zaczął u mnie bywać Fajz Ali, jubiler ograniczył 
w znaczący sposób swoje wizyty, pojawiając się czasem co kilka, 
a czasem co kilkanaście dni. Teraz za każdym razem, kiedy przy
chodził, wyglądał na przygnębionego, a gdy ktokolwiek pytał go 
o coś — nie odpowiadał. Wreszcie pewnego dnia zapytałam o po
wód jego złego nastroju.

— Nie słyszałaś? — odparł Pannamal.
- O czym? - odpowiedziałam pytaniem na pytanie, nie mając 

pojęcia o co chodzi.
- Mój dom został ograbiony - wyznał jubiler. Zniknął mają

tek gromadzony przez pokolenia. Zostaliśmy zrujnowani.
— Ograbiony! — wykrzyknęłam, zrywając się z miejsca. - Jak 

dużo straciłeś?
— Biżuterię wartą dwieście tysięcy rupii — odrzekł Pannamal. — 

Wszystko przepadło. Nie mam już nic.
Roześmiałam się w duszy, wiedziałam bowiem, że ojciec Pan- 

namala posiadał grube miliony i chociaż, owszem, dwieście tysięcy 
to dla większości ludzi wielki majątek — dla niego była to kropla 
w morzu. Uczyniłam jednak co mogłam, aby go pocieszyć.

Jubiler opowiedział mi, że codziennie w mieście dochodziło 
do rabunku. Ostatnio złodzieje, którzy — jak się wydawało - nie 
pochodzili z samego Lakhnau, włamali się nawet do pałacu królo
wej matki, wkrótce zaś potem okradziony został bogaty kupiec Lala 
Har Parsad. Mirza Ali Beg, pełniący funkcję naczelnika policji, nie 
miał pojęcia, co robić, nie był bowiem w stanie uzyskać żadnych 
informacji od miejscowych złodziei, którzy zaklinali się, że nie mają 
z tymi kradzieżami nic wspólnego.
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Następnego dnia po tej rozmowie siedziałam w swoim poko
ju, gdy usłyszałam na Ćauku wielki rwetes. Podeszłam do okna 
i zaczęłam zerkać zza zaciągniętych rolet. Zobaczyłam na ulicy 
ogromny tłum ludzi, niezwykle poruszonych i wołających jeden 
przez drugiego:

- Wreszcie go aresztowaliście, tak?!
— Brawo Mirzo! Jest pan świetnym policjantem!
- Czy kosztowności zostały odzyskane?!
— Sporo odzyskano, ale wiele rzeczy przepadło bez śladu!
- Czy Mian Fajzu także został ujęty?!
- Tak, tak mi się wydaje!
Można było również dostrzec Miana Fajzu, skutego i otoczo

nego kordonem policjantów. Nie byłam jednak w stanie zobaczyć 
jego zasłoniętej chustą twarzy. Wszystko wydarzyło się jeszcze przed 
południem.

Późnym wieczorem, jak zwykle, Fajz Ali pojawił się w moim 
pokoju i od progu oznajmił, że musi wyjechać i wróci za dwa dni.

— Słuchaj, Umrao — dodał — nikomu nie wspominaj o kosz
townościach, które ode mnie dostałaś. Nie dawaj ich Ciotce Hu
sajni ani nie pokazuj Chanam. Przydadzą ci się pewnego dnia.

Po czym spytał:
- Wracam pojutrze. Czy myślisz, że mogłabyś wyjechać ze 

mną na pewien czas?
- Wiesz dobrze - odparłam - że nie mogę sama o sobie decy

dować. Zapytaj Chanam. Jeśli ona się zgodzi, ja nie mam nic prze
ciwko temu.

— Prawdą jest to, co o was mówią — zaśmiał się gorzko Fajz 
Ali. - Ja ofiarowuję ci własne życie, ty zaś dajesz mi tak chłodną 
odpowiedź. No dobrze — skinął głową - zawołaj Ciotkę Husajni.

Zrobiłam, o co poprosił. Kiedy Husajni przyszła, Fajz Ali, 
wskazując na mnie, zwrócił się do niej:

— Czy ona mogłaby wyjechać ze mną na pewien czas?
- Dokąd? - chciała wiedzieć Husajni.
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— Do Farruchabadu. Wiesz, że nie jestem byle kim, mam tam 
majątek — wyjaśnił mężczyzna. — Planuję wyjechać na dwa miesią
ce. Jeśli Chanam się zgodzi, zapłacę z góry za ten czas i dam jej 
ponadto wszystko, czego tylko zapragnie.

- Nie jestem pewna, czy Chanam się zgodzi - odpowiedziała 
z powątpiewaniem Husajni. - Ale mogę zapytać - oświadczyła 
i wyszła porozmawiać z Chanam. Ja jednak byłam przekonana, że 
nie dostanę przyzwolenia na wyjazd.

Do tej pory Fajz Ali traktował mnie tak dobrze, że gdybym 
miała wolny wybór, wyjechałabym z nim bez chwili wahania. Po
myślałam, że skoro tutaj ten człowiek wykazywał w stosunku do 
mnie taką hojność, w swoim własnym domu będzie gotów spełniać 
moje najbardziej wyszukane zachcianki. Kiedy tak rozmyślałam 
o tym i o owym, wróciła Ciotka Husajni, przynosząc jednoznaczną 
odpowiedź Chanam: nie wolno mi wyjechać pod żadnym pozorem.

— Zapłacę podwójnie — nie poddawał się Fajz Ali.
— Nawet gdybyś zapłacił cztery razy tyle, nie ma takiej możli

wości - odrzekła Husajni. - Nigdy nie pozwalamy naszym dziew
czętom opuszczać domu.

- Cóż, niech więc tak będzie!... - wzruszył ramionami męż
czyzna, jednak kiedy Husajni opuściła mój pokój, dostrzegłam łzy 
w jego oczach i zrobiło mi się go naprawdę żal.

Kiedy czytałam historie o zdradzanych kochankach, zawsze 
przeklinałam tych, którzy nie potrafili dotrzymać wierności. Teraz 
poczułam, że jeśli opuszczę tego mężczyznę, dowiodę tym jedynie 
swojej niewdzięczności i niestałości. Zdecydowałam więc, że wyjadę 
z Fajzem Alim.

— Pojadę z tobą - oświadczyłam.
— Jesteś pewna? — spytał Fajz Ali z niedowierzaniem.
— Tak — powiedziałam zdecydowanym tonem. — Czy im się to 

podoba, czy nie, pojadę z tobą.
- Jak to zrobisz?
- Wymknę się ukradkiem - wyjaśniłam.
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- Dobrze. W takim razie przybędę po ciebie pojutrze w nocy 
- rzeki mężczyzna. — A właściwie nad ranem - uściślił. - Wy
mkniesz się i dołączysz do mnie. Nie próbuj mnie tylko zwodzić, 
bo to się dobrze nie skończy.

— To jest moja własna decyzja — odparłam. — Jeśli ty dotrzy
masz swojego słowa, zobaczysz, że ja również dotrzymam mojego.

Jednak po wyjściu mężczyzny zaczęłam zastanawiać się, czy 
postanowienie, które podjęłam, było słuszne. Nie byłam pewna, 
czy powinnam dotrzymać danej obietnicy. Na wspomnienie jego 
miłości i przyrzeczenia, jakie złożyłam, serce przynaglało: „Jedz 
z nim, jedz z nim!”. Jednak równocześnie inny głos rozbrzmiewał 
w mojej głowie, mówiąc: „Nie jedz, Bóg jeden wie, co cię czeka”.

Następnego ranka nadal nie byłam zdecydowana, co zrobić 
i bez końca rozważałam w duchu całą sprawę. Wieczór na szczęście 
spędziłam samotnie, lecz nawet zasypiając, wciąż nie wiedziałam, co 
ostatecznie postanowię. O świcie, kiedy jeszcze na wpół spałam, 
wpadł Gauhar Mirza i obudził mnie obcesowym potrząsaniem. 
Było to okropnie denerwujące — przez resztę dnia snułam się tu 
i tam jak odurzona. Nie pamiętam, o co pokłóciłam się z Ciotką 
Husajni... A nie, pamiętam bardzo dobrze. Zostałam poproszona 
przez jakichś ludzi o występ. Husajni przyszła spytać, czy się zga
dzam. Bolała mnie głowa i powiedziałam wprost, że nie pójdę.

— Zawsze odmawiasz! — wykrzyknęła Ciotka Husajni. — 
A w końcu to jest twój zawód. Skoro odmawiasz, jaki sens ma go 
uprawiać?

- Nie pójdę - powtórzyłam raz jeszcze.
— Będziesz musiała pójść — upierała się Husajni. — Prosili spe

cjalnie o ciebie. Chanam dała już słowo i wzięła zaliczkę.
- Oddaj im pieniądze - powiedziałam - ponieważ nie mam 

zamiaru iść.
— Wiesz doskonale, że Chanam nigdy nie zwraca pieniędzy, 

które już raz wzięła - przypomniała kobieta.
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— Nawet jeśli ktoś jest chory? — spytałam i dodałam: — Dobrze 
więc, jeśli Chanam nie chce zwrócić pieniędzy, ja oddam ze swoich 
pieniędzy.

— Ach tak, dorobiłaś się — zakpiła kobieta.
- Ile jestem winna? — puściłam jej złośliwości mimo uszu.
- Sto rupii - oświadczyła Husajni, czekając aż wręczę jej pie

niądze. Nie wiadomo czemu, właśnie tamtego dnia postanowiła 
być uparta.

— Chcesz tylko sto rupii, czy mam dorzucić własną głowę — 
warknęłam zirytowana.

- Jeśli masz pieniądze, daj mi je - nie odpuszczała Husajni.
— Dobrze — odparłam. — Dam ci pieniądze wieczorem.
- Ale ci ludzie czekają przed domem. Myślisz, że będą tam sta

li do wieczora?
Ciotka Husajni była przekonana, że nie mam żadnych pienię

dzy i że jeśli jeszcze przez chwilę będzie nalegała, przyjmę zlecenie. 
Ja tymczasem w swojej szkatułce w samych złotych monetach mu- 
siałam mieć co najmniej tysiąc dwieście rupii, nie licząc oczywiście 
kosztowności. Nie miałam jednak zamiaru otwierać szkatułki 
w obecności Husajni.

- Zostaw mnie samą i przyjdź za godzinę - powiedziałam do 
niej.

- Czyżby jakiś dobry duch w ciągu godziny miał przynieść ci 
pieniądze?

— A żebyś wiedziała. Nie dręcz mnie już i odejdź — jęknęłam. — 
Nie czuję się dobrze.

- Powiedz mi nareszcie, co się z tobą dzieje, dziewczyno? - 
Husajni była nieustępliwa.

- Mam gorączkę i strasznie boli mnie głowa — wyjaśniłam.
Husajni dotknęła dłonią mojego czoła:
— Rzeczywiście, masz temperaturę, poza tym jesteś blada. Ale 

zlecenie jest dopiero na pojutrze. Jak Bóg da, do tego czasu dawno 
wydobrzejesz, nie ma więc sensu zwracać pieniędzy.
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I zanim zdążyłam cokolwiek odpowiedzieć, Ciotka Husajni 
podniosła się i opuściła mój pokój. Byłam na nią wściekła a w gło
wie kłębiły mi się najgorsze myśli. Skoro ci ludzie tak niewiele dba
ją o moje samopoczucie i zależy im wyłącznie na własnym interesie, 
nie miało sensu dłużej z nimi mieszkać.

W tym miejscu przerwałem opowieść Umrao:
- Nigdy wcześniej nie przyszła pani taka myśl do głowy?
— Nigdy - odparła. — Dlaczego pan pyta?
- Zastanawiam się, jak duży wpływ miał na to Fajz Ali - wyja

śniłem.
- To chyba oczywiste - stwierdziła Umrao.
- Może i oczywiste, ale jest w całej sprawie jeszcze pewien 

drobiazg, który chciałbym wyjaśnić. Może było tak, że postanowiła 
pani odejść jeszcze przez złożeniem obietnicy Fajzowi Alemu?

— Nie — zaprzeczyła moja rozmówczyni. — Cały czas się waha
łam. Ale obcesowe wtargnięcie Gauhara Mirzy i nalegania Ciotki 
Husajni sprawiły, że podjęłam nieodwołalną decyzję. A poza tym, 
kiedy Fajz Ali przybył po mnie tej nocy i zobaczyłam wyraz jego 
twarzy i jego determinację, zrozumiałam, że nie ma odwrotu.

- Ja jednak myślę, że już wcześniej była pani zdecydowana — 
stwierdziłem po chwili zastanowienia. — Wybryki Gauhara Mirzy 
czy natarczywość Husajni z pewnością były dla pani przykre, jed
nak nie były niczym nowym ani nieoczekiwanym.

- Owszem, ma pan rację. Ale jednak wciąż rozbrzmiewał 
w mej głowie ów głos, starający się odwieść mnie od wyjazdu — 
wyznała Umrao. - Powiem panu szczerze, Mirzo Ruswo, że gdy 
opuszczałam dom Chanam, wciąż słyszałam wewnętrzne wołanie: 
„Umrao, nie jedz! Posłuchaj!”. Gdy byłam w połowie schodów 
miałam wręcz wrażenie, że ktoś chwyta mnie za rękę. Jednak nie 
posłuchałam.

- Niezależnie od tego, skąd pochodził głos próbujący panią 
powstrzymać, wykazała się pani nadzwyczajną siłą psychiczną.
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Kara, jaką pani później poniosła za nieposłuchanie tego wezwania, 
okazała się zaiste ogromna.

- Myśli pan, że była to ta siła, która kieruje nas ku dobrym 
uczynkom i powstrzymuje przed czynieniem zła? - zapytała kobieta.

- Nie, nie - pokręciłem głową. — Nie to mam myśli. Co bo
wiem pani robiła w domu Chanam? Biorąc pod uwagę to, co od 
pani usłyszałem, zawsze postrzegała pani swe życie jako złe i wy
stępne, mimo że nie miała pani przecież żadnej alternatywy. W sto
sunku do życia, jakie wiodła pani wcześniej, ucieczka z Fajzem 
Alim i związanie się z nim było postępowaniem znacznie bardziej 
moralnym. Jego szczodrość względem pani stała się bodźcem do 
odejścia. Potrafiła pani po mistrzowsku ocenić ludzki charakter, 
czego dowodziły zainteresowanie i wnikliwość, z jakimi przyglądała 
się pani innym ludziom, jak chociażby podczas opisanego przez 
panią festynu w Aiśbag. Wtedy nie do końca zdawała sobie pani 
sprawę z tego, czym w rzeczywistości zajmował się Fajz Ali, jednak 
obserwowanie jego wyrazu twarzy i cech charakteru, jego gestów 
i sposobu, w jaki mówił, doprowadziło panią do przekonania, iż 
ucieczka z nim niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo. Z drugiej 
strony, jego zwodnicze słowa i pani zachłanność na pieniądze przy
ćmiły pani jasność widzenia. Szkoda, że nie znała się pani nieco 
lepiej na ludzkiej psychice - wtedy z pewnością zdołałaby pani 
uniknąć tej pułapki.

- Proszę polecić mi odpowiednią lekturę - odezwała się 
Umrao. - Z przyjemnością się z nią zapoznam.

Dom Chanam znajdował się w bardzo bezpiecznej części 
Ćauku. Od zachodniej strony graniczył z bazarem, od północy 
i południa otoczony był wysokimi budynkami należącymi do in
nych kurtyzan: z jednej strony mieszkała Biba Dźan, z drugiej — 
Husajn Bandi, od tyłu zaś znajdował się budynek należący do Mira 
Husajna Alego, mieszczący salon, w którym spotykali się mężczyź
ni. Krótko mówiąc, było to miejsce niezwykle trudno dostępne dla 
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potencjalnego złodzieja. Dodatkowo trzech strażników patrolowało 
dachy przez całą noc. Odkąd zaczął u mnie bywać Fajz Ali, przed 
drzwiami mojego pokoju zwykł był stróżować człowiek imieniem 
Makka, którego rolą było odmykanie i zamykanie drzwi w tych 
późnych godzinach nocnych.

Fajz Ali przybył zgodnie z obietnicą. Przez chwilę szeptem 
uzgadnialiśmy szczegóły ucieczki i słyszeliśmy, jak Makka przeciąga 
się za drzwiami. Oznaczało to, że nie śpi. Fajz Ali zawołał go do 
pokoju: „Hej, nigdy nic ode mnie nie dostałeś, tu oto jest rupia dla 
ciebie. Możesz teraz zamknąć drzwi i odejść. Nie kładziemy się 
jeszcze więc nie ma się o co martwić”.

Makka podziękował przykładając dłoń do czoła i wyszedł. Na
stał odpowiedni moment. Zwinęłam w węzełek dwie zmiany ubrań 
i wetknąwszy szkatułkę z kosztownościami pod pachę, szybkim 
krokiem udałam się z Fajzem Alim w kierunku Bramy Akbara. 
Niedaleko targu w Nachchas czekał na nas jego zaprzężony w woły 
wóz, na który oboje wsiedliśmy i wyruszyliśmy w drogę. Gdy do
tarliśmy do znajdującego się na przedmieściach Lakhnau skrzyżo
wania dróg w Hindoli, dołączył do nas masztalerz Fajza Alego, 
prowadząc dodatkowego konia i dwukółkę. Rankiem byliśmy już 
w Mohanlalgandź i zatrzymaliśmy się tam w zajeździe aż do popo
łudnia. Zamówiliśmy jedzenie, które przygotowała dla nas żona 
gospodarza:

Miska soczewicy bez soli, bez zapachu 
Gotowana bez masła, jedzona bez smaku

Trzeciego dnia dotarliśmy do Rae Bareli, gdzie kupiliśmy 
odzienie nieco bardziej odpowiednie na podróż. Miałam teraz dwa 
nowe komplety ubrań, zaś stroje, które zabrałam ze sobą z Lakh
nau, spakowałam w tobołek. Zwolniliśmy wóz, który przywiózł nas 
z Lakhnau i wynajęliśmy inny, po czym ruszyliśmy drogą w kie
runku Lal Gandź — niewielkiego miasta położonego w odległości 
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około trzydziestu kilometrów od Rae Bareli. Dotarliśmy do Lal 
Gandź późnym wieczorem i znów zatrzymaliśmy się na noc w przy
drożnym zajeździe. Fajz Ali udał się na targ, aby kupić nieco pro
wiantu. Tymczasem w sąsiednim pokoju zatrzymała się miejscowa 
prostytutka o imieniu Nasiban. Była dobrze ubrana, miała trochę 
ładnej biżuterii i pomimo że pochodziła ze wsi, potrafiła się wysło
wić, choć jej akcentowi i słownictwu brakowało wielkomiejskiej 
elegancji.

- Skąd pani pochodzi? - spytała mnie.
- Z Fajzabadu — odparłam.
- W Fajzabadzie mieszka moja siostra. Ma na imię Piaran. Na 

pewno ją pani zna — oczywiste było, że kobieta zorientowała się, iż 
rozmawia z kurtyzaną.

— Skąd miałabym ją znać? — potrząsnęłam głową.
- No cóż, wszystkie panienki z Fajzabadu nas znają, a nie ma 

ich zbyt wiele - odparła Nasiban.
- Już od bardzo dawna tam nie byłam - wyjaśniłam jej. - On 

pochodzi z Lakhnau, dlatego większość czasu tam spędzam.
- Myślałam, że urodziła się pani w Fajzabadzie?
Kobieta miała całkowitą rację. Cóż jednak mogłam jej odrzec?
— Tak, tam się urodziłam. Ale nie byłam tam od dzieciństwa - 

odparłam.
— A więc nie zna pani nikogo w Fajzabadzie?
— Absolutnie nikogo.
- A co pani robi tutaj? - pytała dalej Nasiban.
- Podróżuję z nim.
- Dokąd podróżujecie?
- Do Unnao.
- I jedziecie z Lakhnau?
-Tak.
- Czemu więc zjechaliście z głównej drogi i zapuściliście się 

w tę głuszę? Do Unnao powinniście jechać przez Narpat Gandź! — 
zdziwiła się Nasiban.
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— On miał coś do załatwienia w Rae Bareli - odpowiedziałam 
wymijająco.

- Mówię to wszystko dlatego, że droga, którą wybraliście, jest 
bardzo zła — ostrzegła moja rozmówczyni. - Grasują na niej dako- 
ici, wie pani, przydrożni rozbójnicy, których obawiają się wszyscy 
podróżni. W okolicach Palji, którędy biegnie droga do Unnao, 
napadli już na setki ludzi. A was jest tylko trójka, dwóch mężczyzn 
i kobieta obwieszona biżuterią. Nie macie szans, dakoici napadają 
nawet na znacznie większe grupy podróżnych.

- Zdamy się na łaskę losu — wzruszyłam ramionami.
- Jest pani odważną kobietą — zauważyła Nasiban.
- Nie mam innego wyboru.
Gawędziłyśmy o tym i o owym - w sumie o niczym istotnym. 

Ale jedna rzecz z tej rozmowy zapadła mi w pamięć. Mianowicie 
gdy zapytałam Nasiban dokąd się udaje, odparła:

— Jeżdżę po prośbie.
- Nie rozumiem — popatrzyłam na nią pytająco.
- Jak można nie wiedzieć co to znaczy „jeździć po prośbie”? - 

zdumiała się kobieta. — Każda prostytutka to wie!
- Moja droga, ja nie mam pojęcia — odparłam. — Czy to jakiś 

rodzaj żebrów?
— Żebry? Niech żebrzą nasi wrogowie! Ale trochę racji w tym 

jest, wszystkie prostytutki to częściowo żebraczki, niezależnie od 
tego, czy pozostają w jednym miejscu, czy jeżdżą tu i tam.

- To racja - przyznałam - Na czym jednak polega owo „jeż
dżenie po prośbie”, o którym mowa?

— Raz w roku — zaczęła wyjaśniać Nasiban — opuszczamy nasze 
domy i objeżdżamy okoliczne miejscowości. Często gościmy w do
mach bogaczy i arystokratów, którzy dają nam różne rzeczy, zależ
nie od własnej zasobności. Niektórzy chcą, byśmy dla nich wystę
powały, niektórzy nie.

— I to nazywa się „jeżdżeniem po prośbie”? — upewniłam się. 
-Tak.
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— Czy tu w okolicy jest jakiś bogaty dom?
- Owszem — odparła Nasiban. — Niedaleko stąd znajduje się 

fort, jego właścicielem jest radża Śambhu Dhjan Sangh. Byłam 
tam. Radża pozostaje w służbie u króla, jego zadaniem jest walka 
z dakoitami. Spędziłam w jego domu kilka dni, ale później miałam 
dość i przyjechałam tutaj. Kilka kilometrów stąd jest miejscowość 
o nazwie Samariha. Należy do prostytutek. Mieszka tam moja ciot
ka i jutro planuję ją odwiedzić.

— A potem? — zapytałam.
— Poczekam aż radża wróci i udam się z powrotem do fortu. 

Sporo tańczących i śpiewających dziewcząt oczekuje jego powrotu.
- Czyżby radża był miłośnikiem tego typu rozrywek? - dopy

tywałam zaciekawiona.
— Dawniej był — potwierdziła Nasiban.
— I co się stało?
— Odkąd przywiózł ze sobą kurtyzanę z Lakhnau, stracił całe 

zainteresowanie takimi, jak my — wyjaśniła Nasiban.
- Jak nazywa się ta kurtyzana? - teraz byłam naprawdę zainte

resowana.
— Nie pamiętam jej imienia - odpowiedziała kobieta. Widzia

łam ją jednak. Ma niezwykle jasną karnację, śliczną twarz i zgrabną 
sylwetkę.

- A dobrze śpiewa?
— A skąd! Nie potrafi zaśpiewać najprostszej melodii — zaprze

czyła Nasiban. - Natomiast nieźle tańczy. Radża całkiem oszalał na 
jej punkcie!

— Od jak dawna tu mieszka?
— Od jakichś sześciu miesięcy.
Tej nocy powiedziałam Fajzowi Alemu o niebezpieczeństwach 

czyhających na drogach. On jednak zdawał się być zupełnie niepo- 
ruszony tymi wiadomościami i zapewnił mnie, że podjął już nie
zbędne kroki.
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Następnego dnia, jeszcze przed świtem opuściliśmy gospodę 
w Lal Gandź. Za nami jechała swoim wozem Nasiban. Fajz Ali tym 
razem podróżował konno. Wkrótce dostrzegliśmy Samarihę, którą 
Nasiban pokazała nam z oddali. Wzdłuż drogi ciągnęły się pola 
uprawne, na których wieśniaczki pracowały przy nawadnianiu 
i plewieniu. Przy jednej ze studni mocno zbudowana kobieta 
w samej przepasce poganiała zaprzęgnięte w harat woły, podczas 
gdy inna napełniała wodą skórzane bukłaki. Nasiban powiedziała 
nam, że wszystkie te kobiety trudnią się prostytucją. Zastanawiałam 
się w duchu, czemu w takim razie wciąż wykonują też inne roboty, 
pracując niejednokrotnie znacznie ciężej niż mężczyźni. Zrozumia
łam, kiedy przyjrzałam się bliżej ich brzydkim twarzom i sylwet
kom - przypominały mi kobiety, które w Lakhnau trudniły się 
zbieraniem i suszeniem krowich placków, wyrobem jogurtu czy 
dojeniem krów. Nieopodal Samarihy Nasiban pożegnała się z nami.

Po jakichś sześciu kilometrach dotarliśmy do zbocza nachyla
jącego się w kierunku brzegu rzeki. Teren wokół, pełen ogromnych 
jaskiń i głębokich parowów, cały porośnięty był równymi rzędami 
drzew o gęstym listowiu. Słońce stało wysoko na niebie, musiało 
już być około dziewiątej. Poza nami nie było innych podróżnych 
na drodze, okolica wydawała się zupełnie bezludna. Gdy dotarliśmy 
w pobliże rzeki, Fajz Ali ruszył z kopyta i zanim zdążyłam go po
wstrzymać, wraz z koniem zniknął mi z oczu. Wkrótce dostrzegłam 
go na przeciwległym brzegu.

Wóz, którym podróżowałam, powoli posuwał się do przodu. 
Woźnica mocno dzierżył lejce, masztalerz natomiast zostawił nas 
i pospieszył w ślad za koniem swego pana. W pewnej chwili zoba
czyłam dobiegających do nas kilkunastu zbirów. Przeraziłam się, 
kiedy mężczyźni otoczyli wóz. Byli uzbrojeni - na ramionach mieli 
karabiny, do pasów przytroczone miecze. Karabiny były odbezpie
czone i gotowe do strzału. Jeden z opryszków zawołał do woźnicy:

- Zatrzymaj wóz. Kto jest w środku?
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— Podróżni jadący z Rae Bareli. Zostałem wynajęty, aby za
wieźć ich do Unnao — odparł woźnica, ignorując polecenie zatrzy
mania się.

— Zatrzymaj wóz — ponowił rozkaz zbój.
— Nie mogę się zatrzymać. W środku jest kobieta Chana Sahi

ba - wyjaśnił woźnica.
— Żadnych mężczyzn?
— Mężczyźni pojechali przodem. Będą tu zaraz z powrotem.
— Niech kobieta wysiądzie - usłyszałam.
Inny głos dodał:
— Odsłoń wóz. To w końcu tylko dziwka, nie potrzebuje za

słony.
Jeden z opryszków odsunął zasłonę i wyciągnął mnie ze środ

ka, trzej inni natychmiast mnie otoczyli. Wtedy dostrzegłam chmu
rę kurzu unoszącą się od strony rzeki i usłyszałam odgłos podku
tych kopyt. Nadjeżdżał Fajz Ali, towarzyszyło mu piętnastu męż
czyzn. Zbójcy natychmiast wypalili w ich kierunku z karabinów 
i dwóch konnych spadło na ziemię. Teraz dla odmiany jeźdźcy 
wyciągnęli miecze i zaatakowali bandytów. Nastąpiło krótkie, ostre 
starcie, jeszcze jeden z ludzi Fajza Alego został ranny, kiedy jednak 
trzech dakoitów zostało powalonych na ziemię, pozostali złamali 
szyk i uciekli w kierunku rzeki. Rannemu mężczyźnie zabandażo
wano ramię i wsadzono go na wóz wraz ze mną. Ruszyliśmy 
w dalszą drogę, tym razem eskortowani przez uzbrojonych jeźdź
ców — po dwóch z każdej strony wozu. Pozostali jechali za nami.

Fajz Ali zwrócił się teraz do swojego towarzysza o imieniu Fa- 
zal Ali:

- Miałem, bracie, poważne kłopoty z opuszczeniem Lakhnau. 
Ledwo uszedłem z życiem.

— Ale przyznaj też, że żyło ci się tam całkiem nieźle! - zauwa
żył Fazal Ali.

- Owszem — potwierdził Fajz Ali. - byłem zresztą przekonany, 
że tak powiesz.
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- Nie muszę nic mówić - zaśmiał się jego towarzysz. - Widzę 
trofeum, które ze sobą przywiozłeś. Pozwól mi również rzucić 
okiem na moją nową szwagierkę.

- Przed tobą nie musi się zasłaniać, patrz śmiało — zgodził się 
Fajz Ali.

— Poczekam, aż dojedziemy do domu. Wtedy będę mógł do
brze jej się przyjrzeć.

Niedługo potem wóz dojechał do brzegu rzeki, który był tak 
urwisty, że zmuszona byłam wysiąść i przejść ten kawałek pieszo. 
Mieliśmy też nieco trudności z wypchnięciem wozu na drugi brzeg. 
Od wstrząsów wozu rana mężczyzny, który jechał ze mną, ponow
nie się otworzyła i wszędzie pełno było krwi. Kiedy wydostaliśmy 
się na przeciwległy brzeg, mężczyzna ponownie został opatrzony, 
a wóz umyty, zanim nań ponownie wsiadłam. Minęło już południe 
i umierałam z głodu. Z trudem posuwaliśmy się naprzód, w zasięgu 
wzroku nie widać było żadnej osady. Wreszcie, po ujechaniu ja
kichś dwunastu kilometrów od rzeki, dotarliśmy do wioski i za
trzymaliśmy się w sadzie, w którym rozstawionych było kilka nie
wielkich namiotów. Na zewnątrz stały przywiązane konie, ludzie 
krążyli tu i tam, część szykowała posiłek. Na widok naszego wozu 
i eskortujących go jeźdźców jakiś człowiek z obozowiska podszedł 
do Fazla Alego i wyszeptał mu coś do ucha. Zauważyłam, że infor
macja bardzo zaniepokoiła mężczyznę, natychmiast też podjechał 
do Fajza Alego i zaczął mu coś po cichu tłumaczyć.

— Dobrze, zobaczymy później — odpowiedział mu Fajz Ali. — 
Najpierw coś zjemy.

- Nie mamy czasu, żeby go tracić na jedzenie - zaprotestował 
Fazal Ali. - Lepiej wynośmy się stąd czym prędzej.

— Dobrze — zgodził się Fajz Ali. — Ale zanim oni złożą namioty 
i osiodłają konie, my zdążymy coś zjeść.

Wysiadłam z wozu i spostrzegłam dywan rozłożony pod drze
wem mangowym. Na dywanie stały miski z curry, obok leżał ko
szyk pełen grubych placków chlebowych. Usiedliśmy do jedzenia — 
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Fajz Ali, Fazal Ali i ja oraz trzej inni mężczyźni. Mężczyźni wyda
wali się niespokojni, a jednak byli w stanie śmiać się i żartować. 
W międzyczasie namioty zostały zwinięte i załadowane na juczne 
konie, a wierzchowce przygotowane do jazdy. Karawana ponownie 
ruszyła w dalszą drogę.

Zdołaliśmy ujechać zaledwie kilka kilometrów, kiedy po raz 
kolejny otoczyła nas duża grupa uzbrojonych jeźdźców i pieszych. 
Tym razem spodziewaliśmy się ataku, kule zaczęły więc świszczeć 
w powietrzu. Fajz Ali w trakcie całej potyczki trzymał się blisko 
wozu. Ja siedziałam w kącie, szepcząc modlitwy, ledwie przytomna 
z przerażenia. Gdy zerkałam zza zasłony, widziałam wszędzie wokół 
padających i umierających ludzi. Wreszcie po obu stronach wozu 
zostali sami ranni. Nasza kompania liczyła zaledwie pięćdziesięciu 
czy sześćdziesięciu ludzi. Wojsko radży Dhjana Sangha było wielo
kroć liczniejsze - na jednego naszego człowieka przypadało dziesię
ciu tamtych. Nie mieliśmy szans. Fazal Ali i Fajz Ali wykorzystali 
nadarzającą się okazję i uciekli. Kilkunastu mężczyzn, którzy pozo
stali przy życiu, zostało aresztowanych. Ja również znalazłam się 
pośród nich.

Wkrótce po aresztowaniu woźnicy udało się z niemałym wy
siłkiem wytargować warunki naszego zwolnienia. Mój ranny współ
towarzysz podróży został porzucony na polu, wśród ciał poległych, 
ocalił jednak skórę i zdołał wyruszyć w drogę do Rae Bareli. Poj
mani mężczyźni zostali zakuci w kajdany i zabrano nas wszystkich 
do fortu, który znajdował się w odległości około piętnastu kilome
trów. Sam radża wyruszył w naszą stronę i spotkaliśmy się w poło
wie drogi. Ujrzawszy mnie, radża zapytał:
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- Czy przybywa pani z Lakhnau?
Złożyłam dłonie i odparłam błagalnym tonem:
- Wasza ekscelencjo! Wiem, że jestem winna, jednak gdy po

zna pan moją sytuację, przekona się pan, że wina moja nie jest aż 
tak wielką. Jestem tylko nieszczęsną kobietą, która nie ma pojęcia 
o zdradliwych męskich charakterach. Nie wiedziałam, kim na
prawdę są ci ludzie.

- Niech pani nie próbuje dowodzić teraz własnej niewinności 
- rzekł radża. — Została pani uznana za winną. Proszę tylko odpo
wiadać na zadane pytania.

- Jak wasza ekscelencja rozkaże — potaknęłam.
- Gdzie jest pani dom w Lakhnau?
- W pobliżu mennicy — odrzekłam.
Radża skinął na jednego ze swych ludzi:
— Sprowadź dla kobiety wóz. To kurtyzana z Lakhnau. Nie 

jest przyzwyczajona do takiego wysiłku, jak tutejsze prostytutki, 
które mogą śpiewać przez całą noc, a następnie tańczyć w orszaku 
ślubnym i wędrować wraz z nim, pokonując wiele kilometrów.

- Oby boska łaska nie opuszczała jego ekscelencji - podzię
kowałam.

Dalszą podróż kontynuowałam na sprowadzonym z fortu wo
zie. Mężczyźni w kajdanach maszerowali obok mnie. Gdy przybyli
śmy na miejsce, zostali dokądś odesłani, mnie zaś zabrano do we
wnętrznej części fortu i umieszczono w schludnym pomieszczeniu. 
Dwaj mężczyźni zostali oddelegowani na moje usługi. Przyniesiono 
mi wyśmienite jedzenie - smażone i nadziewane puri, słodycze 
i pikle różnego rodzaju. To był pierwszy uczciwy posiłek, jaki mia
łam okazję zjeść od wyjazdu z Lakhnau. Następnego dnia dowie
działam się, że więźniowie zostali odesłani do Lakhnau. Mnie 
zwrócono wolność, jednak radża nie pozwolił mi odejść. Wezwał 
mnie do siebie około południa i oznajmił:

- Zdecydowałem się uwolnić cię, pani. Dwaj przywódcy ban
dy, Fajzu i Fazal Ali, zdołali wprawdzie uciec, jednak schwytaliśmy 
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wszystkich pozostałych jej członków. Odesłałem ich do Lakhnau, 
gdzie zostaną osądzeni i skazani. Jestem przekonany o pani niewin
ności, jednak radzę w przyszłości nie zadawać się z osobami tego 
pokroju. Możesz tu pani zostać jakiś czas, jeśli taka jest pani wola. 
Słyszałem wiele pochlebnych słów o pani wokalnych umiejętno
ściach.

Przypomniałam sobie, że Nasiban wspominała, iż na utrzy
maniu radży pozostaje jakaś pochodząca z Lakhnau kurtyzana 
i zrozumiałam, że zapewne to jej opinię radża miał na myśli:

- Od kogo wasza ekscelencja to usłyszał? - spytałam.
- Dowiesz się, pani, wkrótce — odparł radża.
Chwilę później pojawiła się owa lakhnauska kurtyzana - 

oczywiście, okazała się nią być Churszid! Gdy tylko się zobaczyły
śmy, objęłyśmy się mocno i wybuchnęłyśmy płaczem. Potem jed
nak, w obawie przed swoim dobroczyńcą, Churszid odsunęła się 
ode mnie i usiadła w milczeniu. Posłano po muzyków, a ja zaśpie
wałam adekwatny do sytuacji gazal, którym chciałam uczcić swoje 
uwolnienie. Do dziś pamiętam kilka jego wersetów, które wprawiły 
naszego gospodarza w stan prawdziwego uniesienia.

Więzień z okowów został uwolniony 
Ptak co śpiewa pieśń pochwalną został uwolniony

Odchodzisz, lecz wciąż pozostaję w sieci twoich loków 
Wskaż choć jednego, który by z niej został uwolniony

Nie cieszy ukochanej, że kocham być w niewoli 
Wolność nie daje szczęścia, nie chcę być uwolniony

Zbyt czułe miała serce by znieść smutku mego bezkres 
Słuchać nie chce moich skarg pragnie bym został uwolniony

Oprócz cierpień w tym życiu są innych cierpień tysiące 
Jakże mam mieć nadzieję, że kiedyś będę uwolniony
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Nowych więźniów zniewala, płonę ogniem zazdrości 
Od mej miłości cierpień nie chcę być uwolniony

Ada' Z miłości do niej nie wyswobodzisz się więzów 
Z takiej niewoli nigdy nie możesz być uwolniony

Słysząc ostatni bajt, radża zapytał o przydomek autora, a gdy 
Churszid wyjaśniła mu, że to moja własna kompozycja, nie posia
dał się z podziwu.

— Gdybym wiedział to wcześniej, nigdy bym cię, pani, nie 
uwolnił.

— Wasza ekscelencja może wnioskować z tego gazalu, że uwol
nienie jest również i dla mnie źródłem smutku — odparłam. - Jed
nak twa pokorna służąca musi być posłuszna twym poleceniom.

Spotkanie dobiegło końca. Radża - ortodoksyjny hindus - 
wyszedł do kuchni, aby zjeść posiłek, zostawiając nas z Churszid 
same. Teraz miałyśmy wreszcie okazję porozmawiać.

— Uwierz mi, siostro - zaczęła Churszid - nie ma w tym, co 
się stało, ani trochę mojej winy. Chanam i radża już od pewnego 
czasu próbowali dojść do porozumienia. Radża kilkakrotnie zapra
szał mnie do siebie, jednak Chanam zawsze w zdecydowany sposób 
odmawiała mi pozwolenia na wyjazd. Podczas kiermaszu w Aiśbag 
jego ludzie porwali mnie i przywiedli tutaj wbrew mej woli. Odkąd 
jednak się tutaj znalazłam, doświadczam wyłącznie samego dobra. 
Radża zapewnia mi wszelkie wygody.

- Jak możesz znieść życie wśród tych wiejskich prostaków? - 
zapytałam ją bez ogródek.

- To prawda, żyją tu prości wieśniacy. Ale znasz mnie dobrze. 
Nienawidzę przymusu spotykania się co dzień z innym mężczyzną. 
Wiesz doskonale, jak traktowała mnie Chanam. Tutaj jednak mam 
do czynienia wyłącznie z radżą, który zapewnia mi wszystko, o co 
poproszę. Poza tym sama pochodzę z tych okolic i są mi one tak 
bardzo znajome!
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— Nie masz więc zamiaru wracać do Lakhnau — pokiwałam 
głową.

— Wybacz, ale tutaj jest mi lepiej — potwierdziła Churszid. - 
Ty także mogłabyś tu zostać.

- Na pewno nie zostanę tym miejscu, no chyba, że coś mnie 
do tego zmusi.

- Wrócisz do Lakhnau? - spytała Churszid.
-Nie.
- Dokąd więc się udasz?
- Tam, dokąd zawiodą mnie boskie wyroki - odparłam filozo

ficznie.
- Zostań z nami choć kilka dni - nalegała Churszid.
- Tak, kilka dni tutaj pobędę - zgodziłam się.
Pozostałam w domu radży przez ponad dwa tygodnie i co

dziennie spotykałam się z Churszid. Po pewnym czasie jednak za
częła mnie ta sytuacja męczyć i w końcu poprosiłam radzę, aby 
pozwolił mi opuścić fort.

- Chcesz pani wyjechać natychmiast? - zapytał radża.
— Jeśli tylko wasza ekscelencja udzieli mi zgody na wyjazd - 

odpowiedziałam. - Obiecuję jednak, że przyjadę ponownie.
- Oto elegancka odpowiedź godna lakhnauskich zwyczajów - 

radża nie do końca wierzył w to, co powiedziałam. - Dokąd chcesz 
się pani udać?

- Do Kanpuru.
- Nie do Lakhnau? — zdumiał się mężczyzna.
- Czy myśli pan, że odważyłabym się tam pokazać? - odpo

wiedziałam pytaniem. - Jaki wstyd przed Chanam! Poza tym 
wszystkie dziewczęta naśmiewałyby się ze mnie.

To była prawda - nie miałam zamiaru wracać. Stało się też dla 
mnie jasne, że jeśli powiedziałabym, że chcę udać się do Lakhnau, 
radża, obawiając się, iż mogłabym zdradzić miejsce pobytu Chur
szid, nie pozwoliłby mi wyjechać. Było oczywiste, że nie chce mieć 
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z jej powodu żadnych kłopotów. Wydawał się więc być bardzo 
zadowolony z mojej decyzji.

— I na pewno nie wrócisz, pani, do Lakhnau? — upewnił się raz 
jeszcze.

— Nie — potwierdziłam. — Nie mam tam nikogo. Dysponuję 
jednak pewnymi umiejętnościami i jestem pewna, że uda mi się 
znaleźć stałego patrona. Nie mogłabym dłużej znosić uwięzienia 
w domu Chanam. Zresztą po cóż miałabym stamtąd uciekać, gdy
bym chciała tam dalej mieszkać?

Następnego ranka radża pożegnał mnie, ofiarowując mi na od
chodnym pięć aśrafi, szal i chustkę. Wyposażył mnie także w drew
niany wóz. Tak zaczęłam karierę wędrownej prostytutki. Wraz 
z woźnicą i dwoma mężczyznami, których zadaniem było eskorto
wać mnie, udałam się do Unnao, gdzie doszłam do porozumienia 
z właścicielem miejscowego zajazdu, niejakim Salaru. Odesłałam 
eskortujących mnie mężczyzn, zostawiając przy sobie tylko woźnicę.

Pewnego wieczora siedziałam przed moim mieszkaniem, ob
serwując przybywających i odjeżdżający podróżnych oraz przysłu
chując się, jak dziewczęta pracujące w gospodzie wołają: „Tędy, 
wędrowcy, tędy do pokoi! Oferujemy wygodne miejsce, by napić 
się i zapalić hukkę, jedzenie, napitek oraz cień pod drzewem nim 
dla waszych koni”.

Nagle spostrzegłam przed wejściem do zajazdu masztalerza 
Fajza Alego. Nasze spojrzenia spotkały się i mężczyzna podszedł do 
mnie, aby mi przekazać, że Fajz Ali dowiedział się o mym przyjeź
dzie do Unnao i pojawi się późnym wieczorem. Serce zaczęło mi się 
tłuc w piersi. Byłam przekonana, że ta znajomość jest już skończo
na i że po potyczce w Tacht Khera więcej go nie ujrzę. Tymczasem 
on dopadł mnie w Unnao!

Tak jak zapowiedział masztalerz, Fajz Ali zjawił się w moim 
pokoju późnym wieczorem. Udawałam, że odczuwam wielką ulgę 
i radość z naszego spotkania. Zdawałam sobie sprawę, że znów 
znalazłam się w jego rękach i chcąc nie chcąc muszę zgodzić się na 
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wszystko. Przez pewien czas rozmawialiśmy niezobowiązująco o tym 
i o owym oraz planowaliśmy wyjazd z Unnao. Fajz Ali w pierw
szym momencie chciał odesłać woźnicę i kazać masztalerzowi pro
wadzić wóz, jednak później zmienił zdanie i zdecydował, źe zosta
wimy wóz w zajeździe i przeprawimy się nocą na drugą stronę 
Gangesu. Potem zawołał Salaru, odszedł z nim na stronę i rozma
wiał przez dłuższą chwilę. Było nieco po północy, gdy konno opu
ściliśmy gospodę. Siedziałam w siodle za Fajzem Alim. Po kilkuna
stu kilometrach jazdy w ciemnościach i po okropnie nierównym 
terenie byłam krańcowo wyczerpana i bolało mnie całe ciało. 
Wreszcie dotarliśmy do rzeki i z pewnym trudem znaleźliśmy prze
prawę łodzią. Gdy na koniec wylądowaliśmy na drugim brzegu, 
Fajz Ali z westchnieniem ulgi oświadczył, że teraz już nie grozi nam 
żadne niebezpieczeństwo. Równo z brzaskiem dotarliśmy do Kan- 
puru. Fajz Ali zostawił mnie w Lathi Mahal, sam zaś udał się na 
poszukiwanie miejsca, w którym moglibyśmy się zatrzymać. Wrócił 
po niedługim czasie, oświadczając, że znalazł dla nas dom. Zamó
wił też palankin, w którym miałam dotrzeć na miejsce.

Po krótkiej podróży zatrzymaliśmy się przed murowanym bu
dynkiem. Wewnątrz domu, w jednym z pokoi ujrzałam dwie le
żanki, w drugim - matę, na której stała hukka o dziwacznym 
kształcie. Wystarczyło na nią popatrzeć, żeby człowiekowi ode- 
chciało się palić. Ogarnęłam to wszystko wzrokiem i zrobiło mi się 
słabo. Fajz Ali oświadczył, że pójdzie na targ po jakieś jedzenie. 
Poprosiłam go, żeby szybko wracał, nie chciałam bowiem pozosta
wać bez nikogo w tym przygnębiającym miejscu. Mężczyzna skinął 
głową i wyszedł a ja zostałam sama.

Wydawało się, że Fajz Ali poszedł na targ i przepadł tam na 
dobre. Minęła godzina, potem druga, a on nie dał znaku życia. Tak 
przeminął ranek, południe, w końcu słońce zaczęło chylić się ku 
zachodowi. Nie jadłam nic od poprzedniego wieczora w Unnao. 
Potem całą noc trzęsłam się na koniu, na zmianę przysypiając 
i budząc się. Od rana nie miałam w ustach nawet łyka wody czy 
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kęsa chleba. Umierałam z głodu, tymczasem słońce zaszło i zaczęło 
się gwałtownie ściemniać, aż nastała noc. Co miałam teraz począć? 
Odsłoniłam twarz i usiadłam, gapiąc się w pustkę tego wielkiego 
domu, który sprawiał wrażenie, jakby chciał mnie połknąć. Byłam 
samiuteńka — tylko ja i Bóg. Strach sparaliżował mnie i sprawił, że 
padłam ofiarą własnej wyobraźni. Zobaczyłam, jak ktoś wychodzi 
z pustego pokoju, ktoś inny chodził po werandzie w tę i z powro
tem. Nad głową i na schodach słyszałam głuchy odgłos czyichś 
kroków. Do północy ściany domu i wewnętrzny dziedziniec skąpa
ne były w blasku księżyca. Później księżyc zaszedł, pogrążając mnie 
i cały dom w kompletnej ciemności. W panice opadłam na jedną 
z leżanek, zasłaniając głowę i twarz szalem.

Widok, jaki ujrzałam rankiem następnego dnia sprawił, że za
tęskniłam za tym wszystkim, co miałam w Lakhnau. Jeden Bóg 
wiedział w co się wpakowałam. Wspominałam komfort, jakim było 
życie w domu Chanam, gdzie wystarczyło zawołać, aby pojawił się 
służący z hukką, panem, jedzeniem... Czekałam cały poranek, lecz 
po Fajzie Alim nie było śladu. Gdyby jakakolwiek porządna kobie
ta znalazła się w podobnej sytuacji, pewnie dawno z przerażenia 
wyzionęłaby ducha. Ja nie byłam wprawdzie wolna od strachu, ale 
miałam wiele doświadczenia z mężczyznami. Nie byłam jednak 
obyta z ulicą, nawet w Lakhnau, cóż dopiero mówić o Kanpurze! 
Zajazd, bazar, wnętrze domu — to było wszystko, co do tej pory 
widziałam. W końcu jednak zebrałam się, odryglowałam drzwi 
i wyszłam na zewnątrz. Uszłam może kilkanaście kroków, gdy do
strzegłam oddział konnych dowodzony przez umundurowanego 
oficera. Pomiędzy nimi zaś szedł nikt inny, jak zakuty w kajdany 
Fajz Ali. Zaczęłam uciekać w panice i skręciłam w boczną wąską 
uliczkę, przy której stał meczet. Pomyślałam, że nie ma lepszego 
schronienia niż dom boży. Brama była otwarta, weszłam więc do 
środka. Zobaczyłam mułłę o ciemnej karnacji i ogolonej głowie. 
Spacerował w słońcu, ubrany jedynie w dhoti. Na mój widok roz
promienił się, myśląc zapewne, że przyszłam złożyć ofiarę. Kiedy 
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jednak bez słowa usiadłam na jednym z podwyższeń i zaczęłam 
machać nogami, podszedł do mnie, pytając czego chcę.

- Jestem w podróży - wyjaśniłam. - Pomyślałam, że przyjdę 
odpocząć w domu bożym. Jeśli jednak masz coś przeciwko, opusz
czę to miejsce.

Mułła nie był szczególnie błyskotliwym osobnikiem, jednak 
dzięki kilku odpowiednio dobranym wyrażeniom sprawiłam, że 
bardzo szybko poddał się mojemu urokowi. Nie wiedział, co ma 
powiedzieć, a kiedy wreszcie pozbierał myśli, wyjąkał:

— Skąd... pani... przybywa?
— Skądś tam przybywam. Teraz jednak moją wolą jest pozo

stać tutaj.
Mułła wyglądał na kompletnie zbitego z tropu:
— Tu... znaczy... w meczecie?
— Ależ nie — zaprzeczyłam — w twoim niewielkim mieszkanku.
- Boże, uchroń nas przed szatanem! - wymamrotał mułła 

w przerażeniu.
- Ależ szanowny mułło — powiedziałam - gdzież ten szatan? 

Nie widzę tu nikogo poza tobą!
— Pani, tylko ja mieszkam w tym meczecie. Dlatego zapytałem 

cię, czego tu szukasz.
- Czyżby było jakieś boskie prawo, które mówi, że nikt inny 

poza tobą nie może tu mieszkać? — zapytałam. — Ja niczego nie 
szukam w tym meczecie. Ale ciebie mogę spytać o to samo: czego 
tu szukasz?

- Uczę tu chłopców - z godnością odparł mułła.
— To dobrze — odrzekłam. — Ja też mogę dać ci lekcję.
— Boże, uchroń nas przed... — zaczął mułła.
- Szatanem? - zaśmiałam się. - Czemu wciąż prosisz o ochro

nę? Czyżby jakiś szatan siedział ci za skórą?
- Szatan jest nieprzyjacielem każdej ludzkiej istoty. Powinni

śmy się go obawiać na każdym kroku - odparł mułła.
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- O nie — pokręciłam głową. - Powinniśmy obawiać się Boga. 
Czemuż obawiać się jakiegoś głupiego szatana. Czyż nie jesteś ludz
ką istotą?

- Oczywiście, że jestem — potwierdził mułła.
— No popatrz, a ja myślałam, że jesteś jakimś dźinnem. Tylko 

dźinn nie bałby się mieszkać tu całkiem sam.
— Nic na to nie poradzę, przywykłem do samotności — odpo

wiedział mułła.
— Dlatego wyglądasz jak wyglądasz — nie przestawałam z niego 

pokpiwać. — Czyżbyś nie znał perskiego powiedzenia, że życie 
w samotności czyni cię na wpół szalonym?

— Mnie jest dobrze tak, jak jest - odparł mułła zaczepnie. — 
Powiedz, pani, wreszcie, co cię tu sprowadza i jaki jest cel twojej 
wizyty.

— Aby poznać cel, należy studiować księgi — odpowiedziałam 
enigmatycznie. - My tu zaledwie rozmawiamy.

— Jak dobrze powiedziane! - wykrzyknął mułła po persku.
— Czemu nie miałoby być - odpowiedziałam mu w tym sa

mym języku.
Mogłabym dalej droczyć się z biednym mułłą, byłam jednak 

zbyt głodna, aby kontynuować zabawę.

— Czemuż jednak chciała pani koniecznie dokuczać nieszczę
snemu mulle? - spytałem Umrao.

- Nie pytałby pan, gdyby go zobaczył - odparła kobieta. - 
Niektórzy ludzie mają po prostu taką fizjonomię, która u innych 
wywołuje nieodparte rozbawienie.

— Dlaczego jednak postanowiła pani naigrawać się z niego?
- Nie potrafię podać panu powodu - odparła Umrao. - 

Ciemnawy, z rozbieganymi oczami, długimi włosami i brodą, no 
i z kompletnie idiotycznym wyrazem twarzy. Miał zgolone wąsy, 
dhoti zawiązane wysoko ponad talią, na głowie perkalową czapkę, 
która zakrywała mu uszy. Miał też przedziwny sposób mówienia, 

157



otwierał i zamykał usta szybkimi chapsnięciami, niczym ryba. Po 
każdym zdaniu prychał, zakładając dolną wargę na górną. Wyglą
dało to tak, jakby jadł i mówił jednocześnie, starając się jak najkró
cej mieć otwarte usta, w obawie, że coś mogłoby z nich wypaść.

— Rzeczywiście coś jadł? - spytałem.
— Skąd, żuł tylko tytoń - odpowiedziała Umrao.
— Takich na wpół wykształconych mułłów, odpowiadających 

pani opisowi, jest całe mnóstwo — zauważyłem. Typ duchownego, 
którego głupcy się obawiają a mądrzy mają w pogardzie. Widziałem 
ich wielu w życiu.

— Ten miał jeszcze jeden zabawny nawyk, ciągle mianowicie 
kręcił głową — dodała Umrao.

— Być może obawiał się, że wygłaszając w zapamiętaniu swe 
dogmaty, mógłby panią przypadkiem opluć — zasugerowałem.

— Chce pan usłyszeć o nim więcej? — zapytała moja rozmów
czyni.

— Nie, dziękuję. To, co usłyszałem, całkowicie mi wystarczy. 
Proszę opowiadać dalej własną historię, inaczej ranek nas tu zasta
nie.

Wyjęłam z kieszeni rupię. Mułła pomyślał, że ma to być ofiara 
na meczet, prędko wyciągnął więc rękę, mówiąc jednocześnie:

— Ależ nie trzeba, nie ma takiej konieczności...
- Konieczność jest i to wielka — uśmiechnęłam się. — Moje 

kiszki grają pieśni ku czci Allaha.
Zakłopotany mułła próbował ukryć swoją pomyłkę:
— Miałem na myśli, że nie musisz się, pani, niczym kłopotać, 

istnieje możliwość, abyś tutaj zjadła posiłek.
- Jakiż charakter ma ta możliwość? — próbowałam uściślić. - 

Wymierny czy potencjalny? Bezpośredni czy pośredni?
— Nie do końca wymierny — odparł mułła. — Jeden z moich 

uczniów wkrótce przyniesie jedzenie. Możemy się nim podzielić.

158



— Zapomnijmy więc o charakterze wymiernym - odrzekłam. - 
Bezpośredni oczywiście nie leży w twej mocy. Najlepiej więc idź na 
bazar i kup coś do jedzenia.

- Bądź, pani, cierpliwa. Jedzenie wkrótce się pojawi.
- Nie ma mowy o cierpliwości — oświadczyłam. - Wiem na

tomiast z wiarygodnych źródeł, że święty miesiąc ramazan, po tym, 
jak raz w roku na krótko zjawia się na świecie, pozostałe miesiące 
spędza w tym meczecie.

— To prawda, że chwilowo nie ma pod ręką niczego do jedze
nia, ale mój uczeń wkrótce przyjdzie — powtórzył mułła.

- Nawet jeśli to szczęsne wydarzenie istotnie będzie miało 
miejsce i pojawi się tu jakieś jedzenie, z pewnością jego ilość będzie 
niewystarczająca, aby zaspokoić twój świątobliwy apetyt. Mój 
udział zostanie wówczas sprowadzony do możliwości negatywnej. 
Jest takie arabskie przysłowie, które mówi, że oczekiwanie to zwia
stun śmierci. Perskie z kolei głosi, że zanim doczekasz, aż antido
tum dotrze z Iraku, trucizna zrobi swoje.

- Wydajesz się, pani, niezwykle uczoną - zauważył duchowny.
— Owszem — potwierdziłam. — Jednak mój daleki od uczonego 

osąd mówi mi, że w twoim przypadku sytuacja ma się diametralnie 
odmiennie.

— Może to i niestety prawda - zaczął mułła - ale jednak...
— Ale jednak burczy mi w brzuchu, ty zaś denerwujesz mnie 

swoimi niemądrymi uwagami — warknęłam.
- Dobrze więc, przyniosę ci, pani, coś do jedzenia - zgodził się 

w końcu mułła.
— Tylko szybko - ponagliłam go.
Wreszcie poszedł, cały niezadowolony i po ponad godzinie 

wrócił, przynosząc cztery wyschnięte roti i miseczkę nieświeżej 
zupy, która zaczynała już pomału zielenieć. Byłam wściekła i pa
trzyłam na niego groźnie, mułła jednak opacznie zrozumiał moją 
złość. Z kieszeni ukrytej pośród fałd dhoti pośpiesznie wydłubał 
garść drobniaków i czym prędzej zdał mi relację co ile kosztowało: 

159



„Cztery pajsy za roti, jedna za zupę — tyle wydałem z twojej rupii, 
pani. Przelicz resztę, zanim zaczniesz jeść”.

Ponownie rzuciłam mu piorunujące spojrzenie, głód jednak 
zwyciężył i dopiero po kilku szybkich kęsach zaczęłam na niego 
krzyczeć:

- Czy to jedyne jedzenie, jakie można dostać w tym przeklę
tym mieście?

— To nie Lakhnau — zauważył mułła — gdzie u Mahmuda 
można zjeść pilaf przez okrągłą dobę.

— Ale musi tu być przecież jakiś cukiernik! — krzyczałam.
— Owszem, jest jeden tuż za rogiem — odparł mułła.
— To dlaczego lazłeś dziesięć kilometrów po to świństwo gor

sze, niż żarcie dla psów? — byłam na niego naprawdę wściekła.
- Może ci nie smakować, ale ludzie to jedzą — wzruszył mułła 

ramionami.
— Ludzie? Ludzie twojego pokroju! Stare, wyschnięte roti i ta 

spleśniała zupa!
- Wcale nie jest spleśniała - bronił się mężczyzna. - Jeśli 

chcesz, przyniosę ci, pani, jogurt.
- Dziękuję, nie kłopocz się aż tak bardzo - sarknęłam.
- Och, nie martw się o pieniądze, zapłacę ze swoich - zaofe

rował się mułła i zanim zdążyłam zareagować wyszedł z meczetu. 
Po chwili wrócił z glinianym garnuszkiem jogurtu, który rnusiał 
skwaśnieć chyba całe wieki wcześniej i postawił go przede mną 
wspaniałomyślnym gestem, jakiego nie powstydziłby się sam Ha- 
tim*. Przełknęłam roti, popijając je kubkiem mdłej wody, podaro
wałam sobie jednak zzieleniałą zupę i jogurt. Nie wzięłam również 
drobnej reszty. Kiedy wstałam, by umyć ręce, mułła pomyślał, iż 
mam zamiar opuścić meczet.

- Zabierz, pani, resztę swoich pieniędzy - powiedział.
— Wydaj je na olej do lampki, którą zapalisz w meczecie 

w mojej intencji — odpowiedziałam.
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Umyłam ręce i z powrotem usiadłam, kontynuując rozmowę 
z mułłą. Muszę przyznać uczciwie, że później, kiedy zamieszkałam 
w Kanpurze, mułła był mi wielce pomocny. Dzięki niemu udało 
mi się wynająć pokój z wygodnym łożem, który wyposażyłam na
stępnie w dywan, białe płótna do siedzenia, kotary mające chronić 
moją prywatność, zestaw miedzianych naczyń i szereg innych nie
zbędnych rzeczy. Najęłam kucharkę oraz gospodynię do prowadze
nia domu, a także dwóch mężczyzn służących. Zaczęłam wieść 
całkiem wygodne i stylowe życie. Zasadniczą trudnością było znale
zienie dobrych muzyków. Przesłuchałam ich wielu, jednak żaden 
nie przypadł mi do gustu. Nareszcie znalazłam dobrego tablistę. Jak 
się okazało, pochodził on z Lakhnau i pobierał nauki u Chalify 
Dźi, który zwykł był akompaniować mi, gdy mieszkałam u Cha
nam. Dzięki jego pośrednictwu zatrudniłam też dwóch niezłych 
muzyków grających na sarangi. Teraz zespół był kompletny i moje 
mieszkanie do późnej nocy rozbrzmiewało dźwiękami muzyki. 
Kiedy rozeszła się wiadomość, że w mieście osiadła kurtyzana przy
była z Lakhnau, zaczęło zjawiać się u mnie coraz więcej klientów. 
W moim salonie kwitła również sztuka poetycka. Terminarz mia
łam całkowicie wypełniony zleceniami i w krótkim czasie dzięki 
licznym występom zarobiłam mnóstwo pieniędzy. Maniery i spo
sób wysławiania się mieszkańców Kaunpuru nie podobały mi się 
zanadto i często z nostalgią wspominałam Lakhnau. Z drugiej jed
nak strony tak wielką przyjemność sprawiała mi osiągnięta właśnie 
niezależność, że nawet przez moment nie pomyślałam o powrocie. 
Zdawałam sobie sprawę, że gdybym wróciła do Lakhnau, musiała- 
bym ponownie zamieszkać z Chanam, nie było bowiem takiej moż
liwości, abym mogła prowadzić w Lakhnau niezależny salon. Cha
nam kontrolowała wszystkie inne lupanary i żaden z nich nie za
trudniłby mnie bez jej przyzwolenia. Nie byłabym też w stanie 
znaleźć tam wysokiej klasy muzyków, a jak wiadomo, dobrzy mu
zycy to jeden z nieodzownych warunków udanego występu. Wszyst
kie moje angaże w liczących się kręgach pozostawałyby zależne od 
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Chanam — a konkurencja była zażarta. Samą siebie możesz sprzedać 
zwykłym ludziom, arystokracja jednak bywała wyłącznie w uzna
nych salonach. Nawet gdyby udało mi się otworzyć niezależny 
biznes, nie byłabym w stanie osiągnąć niezbędnej renomy. W Kan- 
purze za to doceniano mnie, a nawet przeceniano. Każda tutejsza 
arystokratyczna rodzina poczytywała sobie za punkt honoru zapro
szenie mnie na ślub czy inną ważną uroczystość.

Dopiero gdy opuści się Lakhnau można w pełni docenić jego 
wartość. W Kanpurze spotkałam pochodzącego z Lakhnau poetę 
o imieniu Hazrat Śarik, który cieszył się ogromną sławą i miał wie
lu uczniów. W Lakhnau tymczasem nikt o nim nie słyszał. Pewne
go dnia jeden z klientów zapytał mnie, czy znam Śarika.

— Kim jest ów Śarik? - zapytałam.
Moje pytanie ewidentnie go rozzłościło. Z dumą oświadczył, 

że sam jest jednym z najzdolniejszych uczniów Śarika i dodał:
— Wydawało mi się, że mówiła pani, iż pochodzi z Lakhnau?
- Tak, mieszkałam tam wiele lat - odparłam.
— Jak więc, na Boga, mogła pani nie słyszeć imienia mego sza

cownego mistrza?!
— Znam wszystkich najlepszych poetów — powiedziałam. - 

Zresztą nie tylko mistrzów, nieobca też jest mi twórczość ich 
uczniów. Proszę zdradzić mi jego prawdziwe imię, być może bo
wiem nie znam jego artystycznego pseudonimu.

— To niemożliwe — odparł mężczyzna. — Jego tachallus słynny 
jest od wschodu po zachód i od południa po najdalszą północ, 
znają go wszyscy miłośnicy poezji. Przykro mi, że pani go nie zna.

— Proszę mi wybaczyć — zwróciłam się do mężczyzny - ale 
może nieco pan przesadza. Jest pan w końcu jego uczniem, więc 
niejako ma pan obowiązek wychwalać swojego mistrza. Proszę 
podać mi jego prawdziwe imię - być może jednak go znam.

— Jego imię brzmi Mir Haśim Ali Sahib, znany jako Śarik.
— Oczywiście, słyszałam to imię — przez dłuższą chwilę musia- 

łam wysilić umysł, aby przypomnieć sobie kim na Boga jest ów Mir 
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Haśim Ali. — Czyż pana mistrz nie słynie przypadkiem z elegii? — 
zapytałam z nadzieją, że odgadłam prawidłowo.

— O tak! W recytowaniu elegii nie ma on sobie równych.
— Chce pan powiedzieć, że przewyższa kunsztem Mira Anisa 

i Mirzę Dabira? — w moim głosie z pewnością dał się słyszeć sar
kazm.

- Jest im co najmniej równy — ocenił mężczyzna.
- A czyje wiersze recytuje? - pytałam dalej.
— Czemu miałby recytować wiersze innych poetów? Śarik sły

nie ze swoich własnych kompozycji. Kilka dni temu zaprezentował 
właśnie nowy wspaniały utwór. Jest teraz na ustach wszystkich.

— Pamięta pan może ten utwór?
— Początku nie pamiętam - odparł mężczyzna. - Jest tam jed

nak werset sławiący miecz Alego. Nie tylko ja, ale całe miasto zna 
go na pamięć.

— Proszę pozwolić mi posłuchać owego wersu, z pewnością 
mnie również się spodoba - poprosiłam.

- Zaczyna się następująco:

Wysadzany klejnotami miecz z bfyszczącej pochwy wyjęty...

— O mój Boże! — wykrzyknęłam. — Ten werset jest słynny na 
całym świecie! Mogę przytoczyć kilka kolejnych wersetów. Są istot
nie wspaniałe.

- Owszem, cieszę się, że zgadza się pani z moją opinią - z za
dowoleniem rzekł mężczyzna. - Zapewne słyszała pani tę elegię 
w Lakhnau. A cały czas usiłowała mi pani wmówić, że nigdy nie 
słyszała imienia mego mistrza, Śarika. Byłem zaiste zdumiony, teraz 
jednak rozumiem, że był to tylko żart.

Zastanawiałam się, czy wyznać mu, że autorem wiersza jest 
Mirza Dabir. Ostatecznie jednak postanowiłam nie ranić jego 
uczuć.
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- Zrobiła pani słusznie - oceniłem. - Inaczej biedak straciłby 
możliwość zarabiania na życie. Nie tylko ów Śarik — dodałem - ale 
całe mnóstwo tego typu poetów samozwańców recytuje wiersze 
innych autorów jako własne. Kilka zaledwie dni temu pewien 
człowiek skradł rękopis mojego przyjaciela, po czym w Hajdaraba- 
dzie zaprezentował utwór jako własny, zyskując aplauz nawet ze 
strony uznanych krytyków. Większość ludzi zdołał oszukać, kilka 
osób jednak uświadomiło sobie prawdę i napisało do znajomych 
w Lakhnau, którzy następnie przekazali nowinę mojemu przyjacie
lowi. Ten jednak był całą historią bardziej rozbawiony niż zdener
wowany. Jednak takie typy przyczyniają się tylko do złej sławy tego 
miasta. W dzisiejszych czasach każdy z dnia na dzień może dopisać 
do swojego nazwiska przydomek „Lakhnawi”, wystarczy, że spędzi 
w tym mieście kilka dni na nauce. Nie twierdzę, że przynależność 
do miasta jest jakimś szczególnym powodem do dumy. Po cóż 
jednak kłamać?

- To prawda, Mirzo Ruswo - odparła Umrao. - Ludzie pod
kreślają jednak swój związek z miastem, aby uczynić własne imię 
sławniejszym. W rzeczywistości ja uczyniłam to samo w Kanpurze. 
W tamtych czasach jeszcze nie kursowały pociągi, mieszkańcy 
rzadko opuszczali własne miasto. Z drugiej strony ludzie przybywa
li do Lakhnau w poszukiwaniu sławy i majątku. Lakhnau wyrosło 
bowiem na zgliszczach Delhi*.

- A teraz tak samo dzieje się na Dekanie - zauważyłem. - La
khnau podupadło, za to rozkwita Hajdarabad. Nigdy tam nie by
łem, słyszałem jednak, iż ulice pełne są przyjezdnych z Lakhnau.

- Mieszkańca Lakhnau zawsze można rozpoznać po słodyczy 
wymowy — z zadumą stwierdziła Umrao.

- To prawda - przytaknąłem. - Językiem urdu posługuje się 
wprawdzie wiele osób, jednak nieliczni tylko posiadają ów wyjąt
kowy akcent.
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Rozdział VIII

Z wyroków nieba wszystko jest możliwe - 
Nawet ponowne spotkanie po latach rozłąki

C
i, których rozdzielono w przeszłości, czasami bardzo odle
głej, często znów się spotykają - nawet jeśli ścieżki losu 
powiodły ich w zupełnie przeciwne strony i z pozoru ich 
spotkanie wydaje się całkowitym niepodobieństwem. Mnie samej 

przydarzyło się to pewnego razu.
Przebywałam w Kanpurze już od około sześciu miesięcy. Sta

łam się sławna w całym mieście - moje wiersze, powtarzane przez 
ludzi, usłyszeć można było na ulicach i w zaułkach miasta, mój 
salon zaś był zawsze pełen klientów.

Był okres upałów. Pewnego popołudnia, około drugiej, odpo
czywałam na swoim łożu. Z kuchni dobiegało pochrapywanie ku
charki, jeden ze służących siedział przed drzwiami mojego pokoju 
i pociągał sznur podwieszonego pod sufitem wachlarza. Zasłony 
w oknach uplecione z pachnącej trawy dawno wyschły i właśnie 
miałam polecić, aby spryskano je wodą, gdy usłyszałam czyjeś kroki 
na schodach prowadzących do domu i głos pytający, czy to tutaj 
mieszka kurtyzana z Lakhnau. Właściciel sklepu z dołu imieniem 
Durga przytaknął i wskazał drzwi do mojego mieszkania. Po chwili 
pojawiła się starsza kobieta - zapewne około siedemdziesięcioletnia 
- przygarbiona, o białych jak bawełna włosach i twarzy pokrytej 
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zmarszczkami. Ubrana elegancko, wspierała się na lasce a towarzy
szył jej mniej więcej dwunastoletni chłopiec.

- Czy to pani przybyła z Lakhnau? — zapytała staruszka.
- Tak, to ja - odparłam, podnosząc się z łoża i stawiając przed 

nią pandan. Zawołałam, aby przyniesiono hukkę.
— Przynoszę prośbę od mojej pani, która pragnie, abyś wystą

piła na urodzinach jej syna. Na przyjęciu będą wyłącznie kobiety.
- Skąd twoja pani dowiedziała się o moim istnieniu? - spyta

łam.
- Wszyscy cię znają, mówi o tobie całe miasto. Poza tym ona 

również pochodzi z Lakhnau.
— Ty również, jak sądzę - zauważyłam.
— Skąd wiesz? — zdziwiła się kobieta.
— Poznaję po wymowie — odparłam.
- To prawda - potwierdziła staruszka. - Powiedz mi, proszę, 

jaka jest twoja stawka za występ?
- Stawka jest akurat powszechnie znana: pięćdziesiąt rupii — 

odpowiedziałam. - Skoro jednak twoja pani pochodzi z Lakhnau 
i uważa, że warta jestem takiego zaproszenia, nie wezmę od niej 
żadnych pieniędzy. Kiedy ma się odbyć przyjęcie?

- Dziś wieczorem - odparła kobieta. - Weź jednak zadatek na 
konieczne wydatki. Reszta zostanie ustalona na miejscu.

- Naprawdę, nie ma takiej potrzeby — stwierdziłam, ale doda
łam prędko - wezmę jednak te pieniądze, aby twoja pani nie po
czuła się urażona. Wytłumacz mi teraz, jak mam dotrzeć na miej
sce.

— Dom jest dość daleko, w Nawabgandź. Wyślemy chłopaka, 
który wskażę ci drogę. Pamiętaj jednak, że na przyjęciu ma nie być 
żadnych mężczyzn.

- A co z muzykami? - spytałam.
- Zakaz nie obejmuje muzyków oraz służących, jednak innym 

mężczyznom wstęp jest wzbroniony.
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- Bądź spokojna - zapewniłam ją. - Nie przyprowadzę ze sobą 
nikogo.

W międzyczasie wszedł służący, przynosząc świeżo nabitą hukkę 
i postawił ją przed staruszką, która z widoczną przyjemnością zabra
ła się za palenie. Wzięłam liść betelu, posmarowałam go pastą spo
rządzoną z kateszu i wapna, skruszyłam nieco kardamonu i przygo
towałam dla kobiety pan, który jej następnie wręczyłam.

- Ach, córeczko, skąd ja wezmę zęby, aby żuć pan - westchnę
ła starowina.

- Przygotowałam go w specjalny sposób, z myślą o twych de
likatnych dziąsłach — odrzekłam.

Kobieta włożyła pan do ust, po czym wielce zadowolona rze- 
kła:

— Oto są maniery rodem z naszego miasta - i uczyniła nade 
mną gest błogosławieństwa, a wychodząc, powiedziała jeszcze: - 
Przyjdź jak najwcześniej, ceremonia urodzinowa odbędzie się przed 
zachodem słońca.

- Oczywiście - skinęłam głową. - Zwykle wprawdzie udział 
w takich ceremoniach nie stanowi części naszych występów, jednak 
skoro tego sobie życzy twoja pani, przybędę na czas, aby odśpiewać 
pieśń urodzinową.

Prawdę powiadają, że człowiek docenia miejsce, z którego po
chodzi dopiero wtedy, gdy je opuści. W Kanpurze dałam tysiące 
recitali, jednak żadnego z nich nie oczekiwałam z podobną niecier
pliwością. Pragnęłam, aby nareszcie nadszedł wieczór i abym mogła 
już wyruszyć. Upalny letni dzień był ciężki do zniesienia. Przetrwa
łam go z najwyższym trudem, aż wreszcie, gdy wybiła piąta, pojawił 
się przysłany po mnie chłopak. Byłam już ubrana i przystrojona. 
Wysłałam przodem muzyków, którym chłopiec podał adres, sama 
zaś wsiadłam do palankinu i ruszyłam w drogę.

Posiadłość, do której zdążaliśmy, położona była za miastem, 
około godziny drogi od centrum. Dotarłam tam na szóstą. Wokół 
kanału znajdował się ogród, otoczony z czterech stron granicznymi 
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murkami, obsadzonymi opuncjami i innymi kolczastymi krzakami, 
z których z czasem powstały zwarte ściany zarośli. Ogród, utrzy
many w angielskim stylu, pełen był przepięknych drzew — rosły 
tam nawet palmy kokosowe i daktylowe. Ścieżki przecinające traw
nik wyłożono czerwoną cegłą. Tu i ówdzie urządzono ogródki 
skalne obrośnięte najróżniejszymi górskimi krzewami oraz posa
dzono kępy ozdobnej trawy. W sztucznie utrzymywanych strumy
kach płynęła krystalicznie czysta woda. Ogrodnicy przy pomocy 
konewek i węży podlewali rośliny, które po upalnym dniu teraz 
zaczynały odżywać, odzyskując wcześniejszą bujność.

Ceremonia urodzinowa odbywała się w willi, z której dobiega
ły głosy śpiewających kobiet. Stojąc w ogrodzie, zaczęłam nucić 
pieśń urodzinową, a później fragment ragi śjam kaljan. Ponieważ 
jednak nie było żadnych słuchaczy, śpiewałam tylko przez chwilę, 
a potem zamilkłam. W dowód uznania została mi przesłana złota 
moneta oraz pięć rupii. Wkrótce zapadł zmrok i światło księżyca 
zaczęło połyskiwać na pomarszczonej tafli wody, roztaczając wokół 
nastrój cudowności.

Elegancka willa zbudowana była na skraju ogrodu, którego 
centralne miejsce zajmowała sadzawka okolona klombami pełnymi 
europejskich kwiatów. Przy sadzawce wznosił się podest, a na nim 
niewielka altana, wsparta na malowanych kolumnach. Woda z kana
łu doprowadzona była do sadzawki, a sztucznie stworzone kaskady 
odświeżały i chłodziły powietrze. Wszystko to wyglądało niezwykle 
pięknie: ożywczy wieczorny wietrzyk poruszał wielobarwnymi płat
kami kwiatów, tworząc pejzaż, jakiego nigdy wcześniej nie było mi 
dane oglądać. Podest wyłożony został białą tkaniną, na której roz
łożono poduszki. Zaproszono nas do zajęcia miejsc na podeście, do 
którego prowadziła z domu ocieniona różaną pergolą alejka. Teraz 
właśnie tamtędy nadeszła nasza gospodyni. Poproszono mnie, 
abym zaśpiewała. Na początek wybrałam fragment ragi kidara, 
szczególnie odpowiedniej na letni wieczór. Służąca postawiła na 
podeście dwie lampy rozpraszające mrok zielonym światłem, a na
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stępnie poinstruowała muzyków, aby przeszli do części domu prze
znaczonej dla służby, gdzie czekał na nich posiłek; od tej pory 
w spotkaniu miały uczestniczyć wyłącznie kobiety. Kiedy muzycy 
się oddalili, gospodyni domu podeszła do mnie, wstałam więc i po
zdrowiłam ją z szacunkiem. Begam usiadła na podeście i wskazała 
mi miejsce naprzeciw siebie. Skłoniłam się i również usiadłam. 
Oczekiwałam, że poleci mi, bym zaczęła śpiewać i jednocześnie 
z uwagą przyglądałam się jej twarzy.

Niech nie dziwi się, kto zachwyt w moich oczach ujrzy 
Po kres wieków patrzeć można na tę twarz cudowną

Ogród i panujący w nim nastrój od początku przywodziły mi 
na myśl baśniową krainę. Teraz, jakby dopełniając obrazu, siedziała 
przede mną prawdziwa baśniowa księżniczka. Jej włosy, rozdzielone 
pośrodku przedziałkiem, spływały miękkimi, luźno splecionymi 
lokami, sięgając talii. Miała jasną skórę, leciutko poróżowaną na 
policzkach, wysokie czoło, brwi wygięte w misterne łuki, ogromne 
oczy przypominające kształtem różane listki, prosty nos i niewielkie 
usta o wąskich, delikatnych wargach. W całej jej postaci, w jej 
kształtach i rysach nie dałoby się znaleźć jednej rzeczy, którą można 
by uczynić doskonalszą - tak wspaniale proporcjonalna i kształtna 
była jej figura. Widziałam w życiu wiele pięknych kobiet, żadna 
z nich jednak nie dorównywała urodą begam. W myślach zaczęłam 
porównywać ją z Churszid, była jednak między nimi kolosalna 
różnica. Uroda Churszid naznaczona była uprawianą przez nią 
profesją, begam natomiast zdradzała wszelkie znamiona szlachetne
go urodzenia i wychowania. Jej ciało było tak kruche i delikatne, że 
w porównaniu z nią Churszid wydawała się wręcz niezgrabna. 
Churszid wyglądała na wiecznie nieszczęśliwą, porzuconą kochankę 
- begam miała pogodne usposobienie, delikatny uśmiech nie znikał 
ani na chwilę z jej warg, a wypowiadane przez nią słowa przywodzi
ły na myśl płatki róż. Jej śmiech oczarowywał, potrafiła jednak 
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utrzymać odpowiedni dystans i nikt nie ośmieliłby się na najmniej
szą wobec niej poufałość. Sposób bycia begam stanowił połączenie 
kobiecego wdzięku, bezpośredniości i wyszukanej etykiety. Boga
tych zazwyczaj się chwali. Choć jednak sama jestem kobietą, muszę 
przyznać, że w tym przypadku wszelkie pochwały były jak najbar
dziej na miejscu. Strój i biżuteria begam szły w parze z jej urodą. 
Wytworna żółta dupatta spływała z jej ramion na wykonany 
z kunsztownej tkaniny, dopasowany lejbik. W uszach miała kol
czyki z rubinami, w skrzydełku nosa diament, na szyi prosty złoty 
łańcuch, na nadgarstkach i ramionach złote bransoletki, niektóre 
wysadzane różnymi szlachetnymi kamieniami, wokół kostek zaś 
proste złote obręcze. Piękna twarz begam, niewyszukany, lecz jakże 
elegancki strój, świadcząca o doskonałym guście biżuteria - wszyst
ko to jawiło się przed moimi pełnymi zachwytu oczami. Nie mo
głam oderwać od niej wzroku, co dziwniejsze jednak, ona również 
utkwiła spojrzenie w mej twarzy, nie pozwalając mu zbłądzić gdzie 
indziej ani na chwilę. Kiedy nasze oczy się spotkały, przedziwne 
przeczucie wypełniło moje serce, nie było jednak okazji, aby ubrać 
je w słowa. Za plecami begam stała służąca z wachlarzem, przed nią 
dwie inne służące trzymały srebrny dzban z wodą i pandan. Begam 
przyglądała mi się bez słowa przez długą chwilę. Ja również nie 
byłam w stanie nic powiedzieć. Wreszcie ona pierwsza przerwała 
milczenie:

- Jak ci na imię? - zapytała.
- Umrao Dźan - odparłam, składając dłonie w geście szacunku.
- Czy pochodzisz z samego Lakhnau?
Pytanie zostało sformułowane w taki sposób, że nie wiedzia

łam w pierwszej chwili, jak mam na nie odpowiedzieć — zwłaszcza 
w tej szczególnej sytuacji. Gdybym potwierdziła, że rzeczywiście 
pochodzę z Lakhnau, uniemożliwiłabym sama sobie własne zamia
ry. Jeśli zaś wyznałabym, ze pochodzę z Fajzabadu — zdradziłabym 
swój sekret. Po zastanowieniu odparłam więc:

- Tak, wychowałam się w Lakhnau.
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Przewidywałam, jak będzie brzmiało kolejne pytanie i nie 
pomyliłam się:

- To znaczy, że Lakhnau nie jest miejscem, w którym się uro
dziłaś?

Znów nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Wahałam się przez 
chwilę, stwarzając wrażenie, że nie do końca rozumiem pytanie, aż 
wreszcie postanowiłam uniknąć wyjaśnień, odpowiadając pytaniem 
na pytanie:

- Czy twój dom rodzinny, pani, również jest w Lakhnau?
- Kiedyś był - odparła kobieta. - Teraz jednak uczyniłam mo

im domem Kanpur.
— Taki jest też i mój zamiar - wyznałam.
— Dlaczego? — zapytała begam.
To było kolejne trudne pytanie. Nie miałam pojęcia, jaką hi

storię powinnam opowiedzieć.
- Cóż mam rzec, pani - odparłam w końcu. — To długa i nie

ciekawa opowieść. Pewne okoliczności powstrzymują mnie przed 
powrotem do Lakhnau.

— To bez znaczenia — oświadczyła begam i dodała: — koniecz
nie musisz odwiedzać mnie od czasu do czasu.

- Oczywiście — kiwnęłam głową. - Najchętniej w ogóle nie 
opuszczałabym tego miejsca, przede wszystkim ze względu na cie
bie, pani, ale również ze względu na ten cudowny ogród. Któż nie 
pragnąłby ujrzeć go ponownie! Sama tu obecność działa niczym 
balsam na zasmuconą kobiecą duszę.

- Naprawdę podoba ci się w tej dziczy? - zapytała begam. - 
W tym zapomnianym przez Boga miejscu, gdzie wokół ani żywego 
ducha, a do miasta wiele kilometrów? Wyślesz rano człowieka po 
drobne zakupy to nie wróci przed wieczorem. Jeden diabeł może 
cię tu usłyszeć. A jak ktoś, odpukać, zachoruje, to zanim dotrze tu 
lekarz, chory przeniesie się dawno na łono Stwórcy!
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- Cóż, pani, różne są gusta - odrzekłam. - Mnie się tutaj po
doba. Nie pragnęłabym mieszkać nigdzie indziej na świecie. Nie 
wyobrażam sobie, że w takim miejscu można zachorować.

— Na początku również tak mi się wydawało — powiedziała be- 
gam. - Wkrótce jednak zdałam sobie sprawę, że ktoś, kto przywykł 
do miasta, nie będzie czuł się tutaj komfortowo. W mieście wszel
kie ułatwienia znajdują się na wyciągnięcie ręki. A poza tym, odkąd 
nawab przebywa w Kalkucie, ze strachu nie mogę spać. Wiem, że 
wokół są uzbrojeni strażnicy, służba i inni ludzie, a jednak cały czas 
jestem przerażona. Poczekam jeszcze kilka dni i jeśli mój mąż nie 
wróci, wynajmę dom w mieście i przeprowadzę się.

— Proszę wybaczyć mą śmiałość, ale wydaje mi się, że nie jest 
pani w najlepszym nastroju - stwierdziłam. - Może jednak lepiej 
zrezygnować z tego pomysłu? Jeśli przeprowadzi się pani do miasta, 
przekona się pani wkrótce, co to znaczy żyć tam w takim upale 
i duchocie. Człowiek czuje się żywcem ugotowany. W dodatku 
w mieście panuje tyle chorób...

W trakcie naszej rozmowy nadeszła opiekunka, niosąc synka 
begam. Był to śliczny trzylatek o jasnej karnacji, szczebioczący bez 
przerwy niczym szpak. Begam bawiła się z nim przez chwilę, trzy
mając go na kolanach, a gdy właśnie miała zwrócić go opiekunce, 
wyciągnęłam ręce i wzięłam od niej malca. Po długiej chwili piesz
czot i igraszek oddałam go piastunce i oświadczyłam:

— Nawet gdybym nie miała innego powodu do ponownych 
odwiedzin, na pewno zjawiłabym się, aby zobaczyć jeszcze to słod
kie dziecko.

- Powód zupełnie mnie nie interesuje - odrzekła, uśmiechając 
się begam - ale przyjść musisz bezwarunkowo.

— Ależ przyjdę, przyjdę na pewno, pani - zapewniłam ją. - 
Będę tak częstym gościem, że aż ci obrzydnę.

Rozmawiałyśmy o tym i o owym jeszcze przez jakiś czas. Be
gam bardzo chwaliła mój śpiew. Wreszcie zjawiła się służąca z in
formacją, że podana została kolacja. Podniosłyśmy się z poduszek 
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i gospodyni, ująwszy moją rękę, poprowadziła mnie do domu, 
wydając jednocześnie służącej polecenie, aby sprawdziła, czy moi 
muzycy otrzymali porządny posiłek i odesłała ich. Tego wieczora 
nie byli już potrzebni, bowiem nie było w planach kolejnego wy
stępu, ja zaś miałam zostać, abyśmy mogły wspólnie biesiadować.

Podążałyśmy do wnętrza budynku za służącą, która niosła 
lampę. Znienacka begam wyszeptała wprost do mojego ucha: „Mu
szę ci opowiedzieć o wielu rzeczach, ale dziś to nie jest dobra oka
zja. Jutro będę zajęta. Przyjdź pojutrze przed południem, zjemy 
wspólnie śniadanie”.

— Ja też muszę ci, pani, coś powiedzieć — odszepnęłam.
- Ale nie dzisiaj - odparła begam. - Teraz pójdziemy zjeść, 

a później posłucham jeszcze twojego śpiewu.
— Ale przecież kazałaś pani odprawić moich muzyków — zdzi

wiłam się.
- Nie lubię słuchać muzyki w obecności mężczyzn - wyznała 

kobieta. - Ale jedna z moich dziewcząt nieźle gra na tabli, będzie ci 
akompaniowała.

Weszłyśmy do środka - dom wyglądał pięknie, niczym kró
lewskie apartamenty, jakie już zdarzało mi się wcześniej oglądać. 
Przeszłyśmy przez werandę i przez kilka pokoi, z których każdy 
urządzony został w odmiennym stylu i wyposażony w pasujące doń 
kobierce, lustra i żyrandole. W końcu dotarłyśmy do tego, w któ
rym na specjalnie w tym celu rozścielonym na podłodze białym 
płótnie stało przygotowane jedzenie. Oczekiwały tam na nas dwie 
kobiety - jedna z nich była sekretarką begam, druga - bliską zna
jomą. Obie były przystojne i wykwintnie ubrane.

Na płóciennym obrusie ustawiono cały szereg potraw: pilaf, 
burani, ryż na słodko z szafranem, ryż z mięsem, pudding ryżowy, 
chrupkie pieczywo maślane, kilka rodzajów curry, szaszłyki, pikle, 
konfitury, słodycze, jogurt, bitą śmietankę i najrozmaitsze inne 
specjały. Po raz pierwszy od wyjazdu z Lakhnau posiłek sprawił mi 
prawdziwą przyjemność. Begam co i rusz częstowała mnie kolej
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nym przysmakiem i choć zwykle jem niewiele, jej nalegania sprawi
ły, że zjadłam znacznie więcej niż potrzebowałam, aby zaspokoić 
głód. Wreszcie przepłukałyśmy usta i obmyłyśmy ręce przyniesioną 
w miseczkach pachnącą wodą, uraczyłyśmy się panem i wróciłyśmy 
na podest w ogrodzie, aby kontynuować spotkanie, w którym 
uczestniczyła już tylko begam oraz kobiety z najbliższego otoczenia: 
sekretarka, bliskie znajome, osobiste służące i pokojówki. W sumie 
było nas około tuzina.

Begam poleciła przynieść tablę i sitar. Jedna ze służących za
częła wybijać rytm na tabli, natomiast struny sitaru delikatnie po
trącała sama gospodyni. Mnie poproszono, abym zaśpiewała.

Była niemal jedenasta, kiedy skończyłyśmy posiłek i prawie 
północ, kiedy zaczęłyśmy muzykować. O tej późnej porze ogród, 
który ogromnym kosztem próbowano upodobnić do dzikiego gór
skiego ostępu, nabrał tajemniczego i nieco przerażającego wyglądu. 
Księżyc, w którego świetle skąpany był jeden z narożników budyn
ku, teraz prawie już zaszedł, a jego srebrne światło, przeświecające 
z trudem przez gałęzie rosnących nieopodal drzew, ustępowało pola 
wszechogarniającej ciemności. Wzmagało to jeszcze wrażenie nie- 
samowitości tego miejsca. Drzewa wydawały się wyższe niż były 
w rzeczywistości. Wiatr pojękiwał w ich koronach, cyprysy groźnie 
trzeszczały, poza tym jednak wokół panowała pełna napięcia cisza, 
przerywana tyko szumem wody spływającej kaskadą do sadzawki. 
W pewnej chwili jakiś ptak wyrwany ze snu zakrzyczał głośno, 
odgłosy dzikich zwierząt zbudziły inne ptaki, których poruszenie 
wzmogło szelest liści. W sadzawce plusnęła ryba, rozległ się rechot 
żab, w oddali zawył szakal. Byłyśmy całkiem same - grupka pięknie 
ubranych, ozdobionych klejnotami kobiet. Świece pogasły od po
rywów wiatru, płonęły jeszcze tylko dwie lampy, rzucające słabe 
zielonkawe światło, które odbijało się w wodzie. Reszta zaczarowa
nej krainy tonęła w ciemnościach. Wybrałam odpowiednią do pory 
i nastroju ragę sohini, której melancholijne tony podsycały atmos
ferę tajemniczości. Wszystkie bałyśmy się spoglądać w stronę ogrodu, 
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okrytego teraz czarnymi cieniami rozłożystych drzew. Wpatrywały
śmy się nawzajem we własne twarze. W bezgłośnej ciemności moje 
serce zaczęło bić jak oszalałe i zrozumiałam, dlaczego begam darzyła 
taką niechęcią miejsce, w którym mieszkała. Znienacka zaalarmo
wało nas niedalekie wycie szakala i szczekanie psów. W nagłym 
przypływie paraliżującego strachu zamilkłyśmy wszystkie. I wtedy 
begam nagle podniosła się z poduszek, krzyknęła, struchlała od 
widoku, jaki ujrzała i z przerażenia osunęła się zemdlona na ziemię. 
Wszystkie rzuciłyśmy się w jej kierunku.

Moją pierwszą myślą było, że zwiodła ją jej własna wyobraźnia 
- było jednak inaczej. Zjawił się oto przed nami tuzin zamaskowa
nych mężczyzn dzierżących w dłoniach obnażone miecze. Krzyk 
begam postawił na równe nogi wszystkich służących, którzy przy
biegli nam na pomoc. Jednak mieli oni przy sobie tylko kije, 
w dodatku bandyci przewyższali ich liczebnością. Mimo to służący 
otoczyli kobiety ochronnym kręgiem, gotowi walczyć i zginąć w ich 
obronie. Poza mną, wszystkie inne kobiety leżały zemdlone — tylko 
ja, pełna wrodzonej odwagi, stałam w obliczu całej bandy, zastana
wiając się, co się wydarzy.

Ludzie begam byli zdecydowani stawić czoła intruzom, jednak 
jeden ze strażników o imieniu Sarafraz powstrzymał ich:

- Zaczekajcie! Nie róbcie niczego pochopnie — wykrzyknął. - 
Dowiedzmy się najpierw, o co chodzi tym ludziom.

Po czym zwracając się do napastników, zapytał:
- Czego chcecie?
- Zaraz się dowiesz, czego chcemy — odpowiedział jeden z ban

dytów.
— Pytam, czy chcecie odebrać nam życie, czy majątek - uściślił 

Sarfaraz.
Odpowiedział mu inny dakoita:
— Nikogo nie chcemy zabić. Nie jesteśmy mordercami. Jednak 

przypłacicie życiem, jeśli staniecie nam na drodze do tego, po co 
przyszliśmy.
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- Jeśli spróbujecie nastawać na honor tych szacownych ko
biet. .. - kontynuował Sarfaraz.

Jeden z bandytów przerwał mu jednak w pół zdania:
— Nie, proszę pana. Sami również mamy żony i córki. Kobiety 

są bezpieczne, nikt nie poważy się tknąć żadnej z nich.
Głos, którym wypowiedziano te słowa, wydał mi się dziwnie 

znajomy.
— To właśnie chciałem wiedzieć — Sarfaraz wydawał się teraz 

być spokojniejszy. - Dobrze, bracia. Przyniosę wam klucze do do
mu i zawołam kobiety, które są w środku. Pani tego domu jest 
tutaj wśród nas. Możecie wejść do środka i zabrać co wam się żyw
nie podoba, łącznie z biżuterią kobiet. Mój pan z pewnością przez 
to nie zubożeje, większość pieniędzy trzyma bowiem w banku — nie 
wspominając już o rozległym majątku.

— To najlepsze rozwiązanie — przytaknął dakoita. — Tylko bez 
żadnych sztuczek!

- Masz na to moje żołnierskie słowo — odparł Sarfaraz. - Mo
żesz być spokojny, nikt nie spróbuje was oszukać.

Rozbójnik, którego głos, jak mi się wydawało, rozpoznałam 
wcześniej, postąpił teraz kilka kroków do przodu:

— Powiedziane po męsku — stwierdził. — Teraz klucze.
I wtedy nasze oczy się spotkały. W tym momencie go rozpo

znałam. Chciałam się odezwać, jednak byłam tak przerażona, że nie 
mogłam dobyć głosu. Zanim zdołałam cokolwiek powiedzieć, ban
dyta wykrzyknął:

- Szwagierko! Co tutaj porabiasz?
- Mieszkam tutaj, odkąd twój brat trafił do więzienia - odpar

łam.
— Gdzie dokładnie?
— W mieście, ale jedna z moich sióstr jest tu służącą — skłama

łam. — Stąd i moja tutaj obecność.
- Która to twoja siostra? - zapytał Fazal Ali.
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- Ta tutaj - wskazałam jedną kobiet. - Ale zemdlała na wasz 
widok. Nie jest taka, jak ja. To szacowna, przestrzegająca pardy 
kobieta, która owdowiała w młodym wieku. Dlatego pracuje jako 
służąca u pani tego domu.

Fazal Ali zwrócił się teraz do swoich kamratów:
— Nie tkniemy w tym domu niczego. Nie możemy zrealizować 

naszego planu. Wiecie, po co przyszliśmy, jednak nie mogę okraść 
kobiety mojego brata i jej siostry, ani tych, którzy udzielili im 
schronienia. Gdyby Fajzu o tym usłyszał, nawet przebywając w wię
zieniu, wiecie, co by zrobił...

Usłyszawszy te słowa, dakoici zaczęli buntowniczo szemrać, 
wszyscy jednak uznawali autorytet Fazla Alego i nie ośmielili się 
mu sprzeciwić. Narzekali jednak, skarżąc się, że są głodni i że prze
byli całą drogę na próżno. Byli bardzo niezadowoleni, że mają wró
cić z pustymi rękami.

Fazal Ali odszedł na bok i wtedy jeden z bandytów, o bardzo 
ciemnej skórze, podszedł do niego i otwarcie go poparł. Rozpozna
łam go, gdy tylko przyjrzałam mu się uważniej - to był masztalerz 
Fajza Alego. Przywołałam go na stronę i ukradkiem wręczyłam mu 
pieniądze i kosztowności, które dostałam wcześniej od begam.

Fazal Ali zwrócił się do Sarafraza:
- Jestem bracie po twojej stronie. Możesz odejść wraz ze swo

imi ludźmi.
- Dobrze - odparł Sarafraz - odeślę ludzi. Widzicie jednak, 

w jakim stanie są kobiety. Begam straciła przytomność. Najlepiej 
będzie, jak stąd odejdziecie. Dopilnuję, abyście nie zostali pokrzyw
dzeni.

Rozbójnicy opuścili ogród. Podbiegłam do sadzawki, aby na
brać nieco wody i z wielkim trudem przywróciłam begam do przy
tomności. Kiedy już i ona, i pozostałe kobiety uspokoiły się nieco, 
zapewniłam je, że wszystko jest w porządku, potem zaś opowiedzia
łam im całe zdarzenie. Begam była uszczęśliwiona takim zakończe
niem tej historii. A ja do dziś pamiętam jej słowa:
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- Widzisz, Umrao, jaka to przyjemność mieszkać w tym prze
pięknym ogrodzie...

Była już trzecia nad ranem. Całe towarzystwo wróciło do do
mu i pokładło się spać. Dla mnie przygotowano łóżko na weran
dzie — jak jednak mieliśmy zasnąć po takich przeżyciach? Dopiero 
nad ranem wszyscy posnęli. Mnie również zamknęły się oczy, nie 
zdążyłam jednak dobrze zapaść w sen, kiedy przybyli moi służący, 
przyprowadzając ze sobą palankin i nieoczekiwanie mnie zbudzili. 
Wstałam więc i wyszłam na zewnątrz.

Służący byli zaniepokojony faktem, że spędziłam noc poza 
domem, nikogo o tym nie informując.

— To była długa wizyta - powiedział jeden z nich. - Czekali
śmy na panią całą noc.

- Jak miałam wrócić, skoro odesłałam palankin? — zapytałam.
- Proszę się jednak pospieszyć — odparł służący. - Jakieś osoby 

z Lakhnau chcą się z panią widzieć.
Nie miałam wątpliwości, że oczekują mnie Ciotka Husajni 

i Gauhar Mirza. Skądś musieli się dowiedzieć, gdzie przebywam. 
Już miałam opuścić dom begam, kiedy zatrzymały mnie jej dwie 
służące, prosząc, abym zobaczyła się z ich panią przed odjazdem. 
Wyjaśniłam im, że nie mogę pozwolić sobie na zwłokę, obiecałam 
jednak, że zjawię się z powrotem tak szybko, jak tylko będzie to 
możliwe.

Moje przypuszczenia okazały się słuszne - po powrocie do 
domu zastałam tam Ciotkę Husajni i Gauhara Mirzę. Starsza ko
bieta chwyciła mnie w objęcia i obie wybuchnęłyśmy płaczem.
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— Na Allaha! Córeczko! Czy masz serce z kamienia? Nikogo 
nie kochasz?

Zawstydziły mnie te słowa. Cóż mogłam odrzec? Jedyną od
powiedzią, na jaką mogłam się zdobyć, były gorzkie łzy żalu. Po 
chwili serdecznej rozmowy Ciotka Husajni oświadczyła stanowczo, 
że jeszcze tego samego dnia wraca do Lakhnau. Usiłowałam skłonić 
ją, aby pozostała u mnie przez jakiś czas, jednak nie chciała się 
zgodzić. Powodem jej pośpiechu był niepokój o chorego Maulwie- 
go Sahiba, którego Husajni nie chciała pozbawiać swej opieki. Wy
ruszyła zresztą w tę podróż wyłącznie powodowana miłością do 
mnie, nie lubiła bowiem nawet na krótko opuszczać domu. Resztę 
dnia spędziłam więc na załatwianiu rozmaitych spraw, regulowaniu 
rachunków za wynajem domu, opłacaniu służących i muzyków. 
Wynajęłam powóz na podróż i spakowałam tylko najpotrzebniejsze 
rzeczy, resztę zbędnych mi już przedmiotów zostawiając służbie. 
Następnego dnia dotarliśmy do Lakhnau. Odzyskałam moje dawne 
życie - ten sam dom, ten sam pokój, tych samych ludzi.

W podróży przez dziką pustynię me serce spokój znalazło 
Teraz mnie znów przyjaciele na próg więzienia przywiedli.
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Rozdział IX

Ach, spójrzcie jak potężne larum podniosło moje serce! 
Płomienie podsycane gwałtownymi porywami szaleństwa

T
radycja publicznego wykonywania pieśni lamentacyjnych 
kontynuowana była za panowania królowej Maliki Kiśwar 
aż do chwili, gdy upadek sułtanatu Awadhu stał się faktem. 
Moje występy cieszyły się w tamtych czasach wielką sławą i niejed

nokrotnie zdarzyło mi się śpiewać dla księcia Mirzy Sikandra Haś- 
mata, znanego powszechnie jako Dźarnail. Jednak po wyjeździe 
księcia i jego żony do Kalkuty*, moje związki z rodziną królewską 
zostały zerwane.

Gdy intronizowano Mirzę Birdźisa Kadra, małoletniego syna 
ostatniego władcy Awadhu, zostałam poproszona — zapewne z uwa
gi na moje dawne koneksje z rodziną królewską oraz na estymę, 
jaką darzono moje występy — o wzięcie udziału w zorganizowanej 
z tej okazji uroczystości. Miasto w owym czasie pogrążało się w mro
kach wojennej zawieruchy. Domy były plądrowane, ludzie areszto
wani i mordowani. Zdawać się mogło, że rozbrzmiały właśnie trąby 
sądu ostatecznego. Miałam szczęście poznać wtedy niejakiego Sajjida 
Kutba ud-Dina, oficera armii oddelegowanego do służby w królew
skim pałacu, który otaczał mnie opieką i często prosił, abym spę
dziła z nim czas lub wystąpiła dla niego.

Podczas owego krótkotrwałego panowania Birdźisa Kadra ob
chodzono z wielkim przepychem jego jedenaste urodziny. Przypo
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minam sobie kaszmirskich śpiewaków, którzy z tej okazji wykony
wali następujący gazal:

Birdźis Kadr - księżyc zazdrości ci blasku 
Birdźis Kadr—perło wyjątkowej urody!

Mój zaś gazal napisany na tę okoliczność rozpoczynał się na
stępująco:

Wdziękowi twemu serc tysiące ulegną 
Ci, co cię miłują, błogosławić ci będą.

- Umrao Dźan! - wykrzyknąłem - ten wers jest zachwycający. 
Pamięta pani może kolejne?

- Było ich w sumie jedenaście, ale przysięgam, nie pamiętam 
żadnego poza tym jednym, który właśnie pan usłyszał - odparła 
kobieta. - Czasy były przerażające, każdy bał się o swoje życie. Ten 
gazal, który zapisałam na kartce, leżał ukryty w moim pandanie aż 
do czasu, gdy królowa matka została zmuszona do opuszczenia 
Kaisarbagu. W zamieszaniu, jakie towarzyszyło temu wydarzeniu, 
straciłam moją szkatułkę i niemal cały majątek.

- Pamięta pani dokładnie, kiedy królowa opuszczała Kaisar- 
bag?

— Nie przypominam sobie dokładnej daty. To było drugiego 
lub trzeciego dnia po święcie Hazari-roza, tuż pod koniec zimy. Na 
kilka dni przed Nowym Rokiem*.

- Racja — potwierdziłem. - To było 16 marca. Wyjechała pani 
z Kaisarbag wraz z królową?

- Tak, wyruszyłam wtedy wraz z dworem do Baundi. Po dro
dze mogłam obserwować tchórzliwość i małostkowość królewskich 
oficerów, przez cały czas podlizujących się władczyni. Nie przejmu
jąc się wcale faktem, iż rodzina królewska właśnie została skazana 
na wygnanie, narzekali bez końca na wszystko - jeden skarżył się, 
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że musi pokonywać drogę pieszo, drugi — że zaprowiantowanie nie 
zostało zapewnione, jeszcze inni utyskiwali, że brakuje im opium 
czy hukki. Wojska brytyjskie wyruszyły z Bahraić i zaatakowały 
Baundi, Sajjid Kutb ud-Din poległ w walce. Królowa zbiegła do 
Nepalu, ja zaś ocaliłam głowę, uchodząc do Fajzabadu.

- Słyszałem o tym, co działo się w Baundi - pokiwałem głową.
- Ja widziałam na własne oczy to, o czym pan zaledwie słyszał 

- stwierdziła Umrao. - W Baundi zgromadzili się wszyscy ucieki
nierzy z Lakhnau. Tamtejszy bazar całkiem przypominał lakhnau- 
ski Ćauk.

— No tak. Ale nie to mnie w rzeczywistości interesuje — prze
rwałem mojej rozmówczyni. - Proszę mi powiedzieć, co stało się 
z majątkiem, jakim obdarował panią Mian Fajzu?

- Niech pan lepiej nie pyta - westchnęła kobieta.
- Wszystko przepadło podczas powstania?
— Gdyby tak było, nie byłoby jeszcze najgorzej.
— A więc co się stało? - nie dawałem za wygraną.
— Muszę opowiedzieć panu wszystko od samego początku — 

poddała się Umrao. - Tej nocy, kiedy uciekłam z Fajzu, zamknę
łam wszystkie pieniądze i całą biżuterię w szkatułce, którą starannie 
owinęłam kawałkiem płótna. Za domem Chanam mieszkał pewien 
mężczyzna o imieniu Mir. Często rozkładałam swoje posłanie na 
murze oddzielającym obie posesje i gawędziłam z jego siostrą. 
W noc ucieczki przerzuciłam szkatułkę przez mur i poprosiłam tę 
kobietę o bezpieczne przechowanie jej dla mnie aż do mojego po
wrotu. Kiedy potem przyjechałam z Fajzabadu, kobieta ta oddała 
mi szkatułkę, zawiniętą w taki sam sposób, w jaki sama ją zabezpie
czyłam. Cóż to była za uczciwa osoba! Wszak podczas powstania 
każdy dom został splądrowany. Z pewnością uwierzyłabym jej, 
gdyby mi oświadczyła, że moje kosztowności skradziono. Tymcza
sem nie brakowało najmniejszego drobiazgu! Zaiste, świat nie 
zszedł na marne jeszcze tylko dzięki takim ludziom jak ona.

- Jaka była wartość tego majątku? - spytałem.
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- Myślę, że jakieś kilkanaście tysięcy rupii.
— I co się z nim stało?
— Cóż... Rozszedł się tak samo, jak przyszedł...
- Krążą jednak pogłoski - drążyłem dalej sprawę — że nie stra

ciła pani niczego podczas powstania i że zachowała pani całą fortu
nę.

- Czy żyłabym w takich warunkach, gdybym posiadała mają
tek? — wzruszyła ramionami Umrao.

- Ludzie powiadają, że tylko pozoruje pani ubóstwo. Zresztą 
jak inaczej mogłaby się pani utrzymać? Przecież nie żyje pani 
w biedzie - dwoje służących, dobre jedzenie, porządna odzież...

— Boskiej opiece zawdzięczam to, że mam z czego żyć. Ale 
z majątku, o którym mówimy, nie został mi ani złamany grosz — 
zapewniła kobieta.

— Wciąż jednak nie powiedziała mi pani, co się z nim stało.
— Cóż mogę panu powiedzieć... pewien miły człowiek...
- Jak rozumiem, ma pani na myśli jeden z wybiegów Gauhara 

Mirzy? — zapytałem wprost.
- Ja tego nie powiedziałam - oświadczyła kobieta - i proszę 

pamiętać, że być może się pan myli.
— Wiem doskonale, jak dobre ma pani serce. A on żyje wy

godnie i zupełnie się o panią nie troszczy.
— Dlaczego miałby się o mnie troszczyć? — spytała Umrao. — 

Mirzo Sahibie, na tym polegają związki z prostytutkami — mężczy
zna dzisiaj jest, jutro już go nie ma. Dawno minęły czasy, kiedy 
zwykliśmy się byli spotykać.

— Czy on odwiedza panią czasami?
— Po co miałby to robić? Ja dosyć często go odwiedzałam, bar

dzo lubię jego żonę. Kilka dni temu zaprosili mnie na ceremonię 
odstawienia ich syna od piersi.

- I na pewno zaniosła pani jakiś prezent — zasugerowałem.
- Czy posiadam cokolwiek, co mogłabym dać komukolwiek 

w prezencie?
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— W jaki więc sposób majątek trafił w ręce Gauhara Mirzy? — 
dopytywałem uparcie.

- Mirzo Sahibie — odparła Umrao Dźan - majątek nie jest 
najważniejszy. Jest jak brud, który łatwo zmywa się z dłoni. Liczą 
się tylko uczynki. Dzięki dobroczyńcom pańskiego pokroju nie 
chodzę głodna ani bosa. I jak długo Bóg zachowuje ich w dobrym 
zdrowiu, nie martwię się o swój los.

— Bez wątpienia — przytaknąłem. — Jak już mówiłem, powodzi 
się pani lepiej niż setkom czy tysiącom innych. Zasłużyła pani na to 
swoimi uczynkami. Allah łaskawy sprawił, że mogła pani nawet 
odbyć pielgrzymkę.

— To prawda. Bóg wysłuchał mych próśb. Teraz wiem też, że 
jeśli jeszcze raz udam się do Karbali, moje kości spoczną w jej świę
tej ziemi. Wie pan, Mirzo Sahibie, kiedy wyruszałam w podróż, 
miałam zamiar już nigdy tutaj nie wrócić. A jednak, tylko Bóg wie 
czemu, nie mogłam wyzbyć się myśli o Lakhnau. Ale jeśli będzie mi 
dane pojechać tam znowu, nigdy już nie wrócę.
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Rozdział X

Znasz me losy tragiczne, posłuchaj więc jeszcze 
Wszak opowieść rozkosznym napawa cif dreszczem

K
rólowa regentka wraz z Birdźisem Kadrem prosto z Baundi 
wyruszyli do Nepalu, Sajjid Kutb ud-Din zginął podczas 
walki, mnie zaś z najwyższym trudem udało się dotrzeć do 
Fajzabadu, gdzie początkowo zatrzymałam się w zajeździe. Nieco 

później wynajęłam mieszkanie nieopodal Bramy Trypolskiej, za
trudniłam muzyków i po raz kolejny wróciłam do swojej profesji.

Minęło sześć miesięcy. Atmosfera Fajzabadu sprzyjała niezwy
kle zarówno mojemu samopoczuciu, jak i interesom. Dostawałam 
co najmniej jedno zlecenie w tygodniu i wkrótce moje występy 
stały się sławne w całym mieście. Tłumy gromadziły się, by mnie 
oglądać, a mężczyźni przechodzący pod moim balkonem nie szczę
dzili mi głośnych pochwał. Czułam się szczęśliwa. Często też wraca
łam myślami do wydarzeń z dzieciństwa i wtedy zalewała mnie fala 
gwałtownych uczuć. Żywe pozostawały jednak również wspomnie
nia o upadku sułtanatu, o powstaniu, o nieszczęśliwym losie Birdźi- 
sa Kadra - reminiscencje wydarzeń, które przemieniły moje serce 
w twardy głaz. Rozmyślałam o swoich rodzicach, zastanawiając się, 
czy wciąż żyją, a jeśli tak, to jak im się wiedzie i czy cokolwiek mnie 
z nimi łączy. Światy, w których przyszło nam żyć, były przecież tak 
bardzo odległe! Istniały wprawdzie między nami więzy krwi, czy 
jednak porządny człowiek chciałby zadawać się z kimś mojego 
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pokroju? Gdybym próbowała spotkać się z nimi, prawdopodobnie 
sprawiłabym im jedynie kłopot i ból. Chociaż więc często rozmy
ślałam o mojej rodzinie, porzuciłam czym prędzej tę ideę.

Prześladowało mnie również wspomnienie o Lakhnau. Nie 
było jednak po co ani dla kogo tam wracać. Z Chanam, nawet jeśli 
żyła, nie mogłabym zamieszkać ponownie. Ona bowiem z pewno
ścią chciałaby wciąż mieć nade mną kontrolę, jednak ja nie miałam 
zamiaru ponownie znaleźć się w jej więzieniu. Nie wierzyłam też 
w możliwość odzyskania majątku, jaki powierzyłam na przechowa
nie siostrze Mira Sahiba. Podczas rozruchów prawie wszystkie do
my w Lakhnau zostały doszczętnie obrabowane. Zresztą nawet jeśli 
mój majątek nie przepadł, nie był mi teraz do niczego potrzebny, 
bowiem to, co zarabiałam, z nawiązką wystarczało mi na życie.

Pewnego dnia zjawił się u mnie elegancki mężczyzna w śred
nim wieku. Poczęstowałam go panem, wydałam polecenie, aby 
przyniesiono hukkę. Mężczyzna oświadczył, że wywodzi się z rodu 
Bahu Begam i jako członek rodziny królewskiej pobiera rentę od 
brytyjskiego rządu. Wykorzystałam okazję i podczas rozmowy 
ostrożnie zaczęłam go wypytywać o oświetlenie mauzoleum i za
trudnione przy nim osoby.

— Pozostał jeszcze ktoś spośród dawnych pracowników? — za
pytałam mimochodem.

— Większość nie żyje — odparł mężczyzna. - Samo mauzoleum 
też nie wygląda tak, jak dawniej - wszystko się zmieniło.

- Kiedyś pracował tam pewien stary dźamadar... - drążyłam 
delikatnie temat.

- Owszem. Ale skąd pani go zna?
— Przed powstaniem zdarzyło mi się być w Fajzabadzie pod

czas miesiąca muharram i poszłam wtedy obejrzeć iluminację mau
zoleum. Stary dźamadar był dla mnie bardzo uprzejmy - wyjaśni
łam.

- Ma pani na myśli tego, którego córka uciekła z domu?
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- Nie mam pojęcia - odparłam, w duszy zaś pomyślałam, że 
moja historia musi być powszechnie znana mieszkańcom miasta.

- Różni byli, ale ten właśnie był odpowiedzialny za oświetle
nie mauzoleum — uściślił mężczyzna.

- Czy on miał również syna - spytałam.
- A skąd zna pani syna?
- Tamtego dnia towarzyszył mu chłopiec, niezwykle do niego 

podobny - odparłam. - Na pierwszy rzut oka widać było, że to 
jego syn.

- Tak - potwierdził mój gość. - Ale ten dźamadar zmarł jesz
cze przed powstaniem. Syn zaś przejął po nim obowiązki.

Aby nie wzbudzać podejrzeń, zadałam jeszcze kilka niezobo
wiązujących pytań o rozmaite drobiazgi. Mężczyzna poprosił, abym 
zaśpiewała pieśń lamentacyjną. Zaśpiewałam dla niego dwie marsi- 
je, które bardzo przypadły mu do gustu, po czym ukontentowany 
udał się do domu, zrobiło się bowiem dosyć późno.

Wiadomość o śmierci ojca wywołała we mnie tak wielki żal, że 
płakałam przez całą noc. Następnego zaś ranka ogarnęło mnie nie
opanowane pragnienie, aby zobaczyć brata...

Dwa dni później otrzymałam zlecenie na występ podczas we
sela. Przygotowałam się i wyruszyłam pod wskazany adres, jednak 
nazwa części miasta, do której zdążałam, brzmiała dla mnie całkiem 
obco. Obok domu, gdzie miała odbywać się mudra, rósł olbrzymi 
tamaryndowiec. Pod nim rozstawiono weselne namioty i balda
chimy, wokół których zebrał się pokaźny tłum widzów — w więk
szości byli to bardzo prości ludzie. Kobiety obserwowały całe wyda
rzenie ze stojących tu i ówdzie, krytych strzechą niewielkich chat. 
Mój pierwszy występ miał rozpocząć się o dziewiątej wieczorem 
i trwać do północy. Widok tego miejsca poruszył mnie do głębi - 
to był mój dom, to był tamaryndowiec, pod którym bawiłam się 
jako dziecko! Kiedy przyjrzałam się twarzom zgromadzonych ludzi, 
odniosłam wrażenie, że niektóre z nich widziałam już wcześniej. Po 
występie oddaliłam się nieco od namiotów, aby upewnić się co do 
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miejsca, w którym się znalazłam. Poszłam w kierunku domu, który
- jak mi się zdawało - mógł być moim domem. Zajrzałam do 
środka przez uchylone drzwi i już wiedziałam z całą pewnością - to 
było tutaj. Nagle zapragnęłam wbiec do środka, upaść do stóp mat
ce, przytulić się do jej piersi. Nie zdobyłam się jednak na taką od
wagę - wiedziałam, jak ludzie na wsi unikają kontaktu z prostytut
kami. Skalałabym w ten sposób honor mego ojca i brata. Wiedzia
łam już od mężczyzny, który odwiedził mnie kilka dni wcześniej, że 
ludziom znana jest historia o córce dźamadara, która uciekła z do
mu. Wewnętrzny głos mówił mi jednak, że tylko cienka ściana 
oddziela mnie od matki - mojej matki, za którą tak niezmiernie 
tęskniłam. Dlaczego nie miałabym jej zobaczyć, chociażby nawet 
przelotnie?

Wtedy niespodziewanie usłyszałam kobiecy głos:
— Czy to ty przybyłaś z Lakhnau?
- Tak - potwierdziłam, a serce jak oszalałe tłukło mi się 

w piersi.
- Wejdź więc do środka - dodała kobieta. - Ktoś chce cię zo

baczyć.
Poszłam za tą kobietą, mając wrażenie, że moje nogi zrobione 

są z ołowiu. Zaprowadziła mnie do drzwi tego właśnie domu, który
— jak podejrzewałam — był moim domem rodzinnym. Za jutową 
kotarą zasłaniającą wejście stało kilka kobiet.

- To ty przyjechałaś z Lakhnau? - spytała jedna z nich.
- Tak, proszę pani — odparłam.
- Jak masz na imię? - zadała pytanie druga kobieta.
- Umrao Dźan -powstrzymałam się z trudem, aby nie ujaw

nić mojego prawdziwego imienia.
— I pochodzisz z Lakhnau? — zapytała znów pierwsza.
W tym momencie przestałam nad sobą panować i z moich 

oczu popłynęły łzy.
- Pochodzę stąd, gdzie teraz stoję - odrzekłam.
- Czyli urodziłaś się w Bangli? — dopytywały kobiety.
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- Tak - zdołałam ledwo wydusić, głosem łamiącym się od 
szlochu.

- Czy wywodzisz się z kasty prostytutek?
— Nie — zaprzeczyłam. — To wyroki losu sprowadziły mnie na 

tę drogę.
Teraz kobieta, która ze mną rozmawiała, sama zaczęła łkać:
- Czemu płaczesz - spytała, szlochając. - Czemu nie powiesz 

nam, kim jesteś?
- Cóż mam rzec - odparłam, ocierając łzy. - Nie mogę tego 

wyjawić.
Po tych słowach tak całkowicie straciłam nad sobą kontrolę, 

że zaczęło brakować mi tchu w piersiach.
Dwie kobiety wyszły zza zasłony. Jedna z nich, która trzymała 

w ręce lampę, uważnie obejrzała małżowinę mojego ucha i odwró
ciła się do drugiej, mówiąc głośno: „Spójrz! A nie mówiłam? To 
ona! .

- Ach, moja Amiran - wykrzyknęła druga kobieta i chwyciła 
mnie w objęcia. Obie wybuchnęłyśmy teraz niepohamowanym 
płaczem, nawet nie próbując nad sobą zapanować. Wreszcie inne 
kobiety rozdzieliły nas i łkając mogłam opowiedzieć swoją historię 
od początku do końca. Matka słuchała popłakując - i tak spędziły
śmy resztę nocy.

Rozstałyśmy się o pierwszym brzasku. Nie zapomnę do śmier
ci zrozpaczonego, tęsknego spojrzenia, którym moja matka odpro
wadzała mnie, gdy odchodziłam. Cóż jednak mogłyśmy poradzić? 
Ruszyłam w powrotną drogę i o świcie wróciłam do swojego 
mieszkania. Miałam zlecenie na następny występ przed południem, 
wymówiłam się jednak złym samopoczuciem i zwróciłam zadatko
wane pieniądze. Ojcu pana młodego prawdopodobnie zrobiło się 
mnie szkoda, wziął bowiem tylko połowę kwoty. Resztę dnia spę
dziłam zamknięta w swojej sypialni.

Następnego wieczoru zjawił się u mnie młody, może dwudzie
stoletni mężczyzna, o dość ciemnej karnacji, w turbanie na głowie 
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i uniformie. Kazałam mojej gospodyni zamówić hukkę i przynieść 
z bazaru gotowy pan, skończyły mi się bowiem podstawowe skład
niki. Poza nami dwojgiem nie było w domu nikogo.

— To ty wczoraj występowałaś? —zwrócił się do mnie młodzie
niec z tak z groźną miną, że zadrżałam:

- Tak - potwierdziłam.
Spojrzałam na niego i dostrzegłam, że jego oczy pałają ledwo 

tłumioną wściekłością.
— Zaiste, przyniosłaś chlubę swojej rodzinie - powiedział 

cierpko, pochylając głowę.
Teraz już wiedziałam, kto stoi przede mną.
— Tylko Bóg może to osądzić — odrzekłam.
- Myśleliśmy, że umarłaś - wykrzyknął mężczyzna. - Okazuje 

się jednak, że wciąż żyjesz!
— Bardzo żałuję, że nie umarłam — powiedziałam. — I modlę 

się, aby Bóg łaskawie zesłał mi prędką śmierć.
- Słusznie się modlisz. Śmierć byłaby po tysiąckroć lepsza od 

życia, jakie obecnie wiedziesz. Dlaczego nie zażyjesz trucizny?
— Nigdy nie wpadłam na taki pomysł. Ktoś powinien był 

wcześniej mi to doradzić — odrzekłam.
— Gdybyś miała choć odrobinę przyzwoitości, twoja noga nig

dy nie postałaby w tym mieście, nie mówiąc już o występowaniu 
we własnym domu!

- Tak, to było niewłaściwe. Skąd jednak miałam wiedzieć? - 
broniłam się.

— Teraz się dowiesz! — wykrzyknął młodzieniec.
- Czego się dowiem? - zapytałam.
— Dowiesz się! — mężczyzna był coraz bardziej wściekły — Do

wiesz się... dowiesz się... - wyciągnął sztylet i przycisnął go do 
mojego gardła.

W tym momencie, niosąc pan, wróciła z bazaru moja gospody
ni i na widok tego, co się dzieje, zaczęła krzyczeć: „Na pomoc! 
Morderca!”. Młodzieniec puścił moje ramię i odsunął nóż od mo
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jego gardła, zanosząc się jednocześnie jękliwie: „Dlaczego chciałem 
zabić kobietę! Dlaczego chciałem zabić tę cholerną...” - po czym 
wybuchnął płaczem.

Początkowo, z nożem na gardle, byłam jak sparaliżowana i nie 
mogłam wydać żadnego dźwięku. Teraz, gdy mnie uwolnił, rów
nież zaczęłam płakać, dając jednocześnie znak gospodyni, żeby się 
uspokoiła i została tam, gdzie stoi. Wreszcie oboje doszliśmy do 
siebie.

- Zaklinam cię, wyjedz z tego miasta — poprosił mężczyzna, 
składając błagalnie dłonie.

— Wyjadę jutro — odparłam. — Ale pozwól mi zobaczyć się 
jeszcze raz z matką.

- Wybij to sobie z głowy — oświadczył mój brat. — Matka 
wczoraj zaprosiła cię do domu pod moją nieobecność. Gdybym był 
na miejscu, sprawy potoczyłyby się inaczej. Teraz plotkują o nas 
wszyscy sąsiedzi.

— Widzisz, że nie troszczę się o własne życie — próbowałam się 
z nim targować. — Ale troszczę się o ciebie i twoje dzieci. Chciała- 
bym, dopóki żyję, od czasu do czasu mieć od was jakieś wieści.

— Na litość boską! — wykrzyknął młodzieniec. — Nie waż się 
przed nikim wyjawiać mojego imienia!

- Dobrze, skoro tak sobie życzysz - odparłam.
Po tych słowach mój brat podniósł się i wyszedł, ja zaś pogrą

żyłam się w głębokiej rozpaczy.
— Kim był ten człowiek? — próbowała dowiedzieć się gospodyni.
— A co za różnica? — odparłam, próbując się uwolnić od jej na

chalności. — Setki mężczyzn odwiedzają domy prostytutek.
Spędziłam w Fajzabadzie ostatnią noc. Rano przygotowałam 

się do podróży do Lakhnau. Do wieczora uporałam się z wszystki
mi sprawami, wynajęłam powóz i ruszyłam w drogę.
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Gdy przybyłam do Lakhnau, udałam się prosto do domu Chanam. 
Pozornie niewiele się zmieniło - Ćauk, mój pokój, nawet dziewczę
ta — wszystko wyglądało tak samo. Ale wielu członków lakhnauskiej 
elity, którzy zwykli byli nas dawniej odwiedzać, przeniosło się do 
Kalkuty lub innych miast. Nastały nowe rządy i nowe prawa. 
Imambarę Asafa ud-Dauli zamieniono w wojskowy garnizon, oto
czony ze wszystkich stron fortyfikacjami. Między Okrągłą Bramą 
a rzeką Gomti przeprowadzono masową rozbiórkę budynków. 
W wielu miejscach pojawiły się nowe, szerokie ulice, mniejsze 
uliczki wybrukowano. Doprowadzono do porządku ścieki i kanali
zację. Krótko mówiąc — to było nie to samo Lakhnau.

Zostałam u Chanam przez kilka miesięcy, a potem - prosząc 
ją o zrozumienie - wynajęłam własne pokoje i zamieszkałam osob
no. Jednak podejście Chanam do spraw doczesnych bardzo się 
zmieniło i wydawało się, że całkiem przestała o nie dbać. Nigdy nie 
wspominała dziewcząt, które ją opuściły, nie interesowały jej pie
niądze zarabiane przez te, które wciąż były przy niej. Moje odejście 
również jej nie wzruszyło — ja jednak odwiedzałam ją regularnie co 
kilka dni i spędzałam z nią nieco czasu. Wtedy właśnie zapałał do 
mnie ogromną namiętnością niejaki Nawab Mahmud Ali Chan. 
Początkowo odwiedzał mnie na takiej samej zasadzie, jak inni 
klienci, zaś po pewnym czasie zaczął płacić mi stałą gażę. Wreszcie 
zażądał wyłączności, zabraniając mi spotykania się z innymi męż
czyznami. Ja jednak z oczywistych względów nie mogłam mieszka
jąc w Lakhnau nie widywać dawnych znajomych, kiedy więc 
stwierdziłam, że Nawab Mahmud staje się zbyt zaborczy, oznajmi
łam, że pragnę ograniczyć naszą zażyłość. Tymczasem zanim się 
spostrzegłam, Nawab wniósł pozew do sądu, oświadczając, że je
stem jego żoną. Cała ta sprawa spowodowała okropne zamieszanie 
w moim życiu, a proces kosztował mnie tysiące rupii. Gdy okazało 
się, że pierwszy wyrok został wydany na korzyść Nawaba Mahmu- 
da, musiałam zacząć się ukrywać. Zatrudniłam innego adwokata 
i w efekcie kolejnych odwołań Nawab Mahmud przegrał proces.
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Wtedy zaczął grozić, że obetnie mi nos, a następnie mnie zabije. 
Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, musiałam zatrudnić uzbrojo
nych strażników i poruszałam się po mieście wyłącznie w zamyka
nym powozie. Żyłam w ciągłym strachu i napięciu. W końcu zło
żyłam skargę do sądu kryminalnego. Powołano świadków, którzy 
potwierdzili, że Nawab Mahmud nieustannie mi grozi i zamierza 
uczynić mi krzywdę. Na tej podstawie sędzia zmusił go do podpi
sania oświadczenia, że zostawi mnie w spokoju. Nareszcie mogłam 
odetchnąć i przestałam bać się o swoje życie. Cała sprawa ciągnęła 
się przez sześć lat, zanim wreszcie z najwyższym trudem udało mi 
się uwolnić od tego natręta.

Podczas ciągnącej się przez lata sprawy z Nawabem Mahmu- 
dem udało mi się pozyskać pomoc pewnego adwokata. Nazywał się 
Akbar Ali Chan i często balansował na krawędzi prawa, był jednak 
skuteczny jak sam diabeł. Nie istniała taka sztuczka czy szachraj- 
stwo, których by nie znał, potrafił przekupić każdego i w mistrzow
ski sposób owijał sobie sędziów wokół palca. Zgodził się poprowa
dzić moją sprawę i był nieocenionym sprzymierzeńcem w walce, 
którą zmuszona byłam toczyć w kolejnych sądach. Gdyby nie jego 
— nie zawsze legalna - pomoc, w życiu nie uwolniłabym się z klesz
czy Nawaba Mahmuda, chociaż bowiem w rzeczywistości nigdy go 
nie poślubiłam, musiałam - jak to często bywa - posłużyć się fał
szywymi świadkami, aby dowieść prawdy. Żądania strony przeciw
nej były całkiem bezpodstawne i oparte na oszustwie. Nawab Ma
hmud przyprowadził dwóch mułłów, którym pobożność odcisnęła 
się piętnami na czołach wskutek ciągłego bicia pokłonów w kie
runku Mekki. Stali przed sądem w swoich ogromnych turbanach, 
surowych szatach i prostych sandałach na stopach, nie przestając 
przesuwać między palcami paciorków różańca. Każde wypowie
dziane słowo poprzedzali bogobojnym „na Allaha” lub „w imię 
Proroka”. Pierwszy rzut oka na ich świątobliwe oblicza miał prze
konać sędziego, że z całą pewnością mówią prawdę. Jeden z nich 
miał odgrywać rolę przedstawiciela pana młodego, drugi — repre

193



zentować potencjalną narzeczoną*. Jednak prawda zawsze pozostaje 
prawdą, tak jak fałsz zawsze pozostaje fałszem. Mułłowie nie wy
trzymali krzyżowego ognia pytań i ich zeznania zostały unieważ
nione, w wyniku czego Nawab Mahmud przegrał apelację. Świad
kowie, którzy zeznawali na moją korzyść w sądzie kryminalnym, 
zostali do swej roli odpowiednio przeszkoleni przez Akbara Alego 
i dlatego nic nie było w stanie wytrącić ich z równowagi.

Później przez wiele lat Akbar Ali był w moim domu stałym 
gościem i zostaliśmy prawdziwymi przyjaciółmi. Nigdy nie wziął 
ode mnie ani grosza, a wręcz wydawał na mnie niemało z własnej 
kieszeni. Myślę, że na swój sposób mnie kochał. Doświadczenie 
życiowe nauczyło mnie, że nawet najgorszy człowiek nie jest zły do 
końca i w każdym można odnaleźć ziarno dobroci. Mówi się, że 
dawniej nawet złodzieje dochowywali wierności swym przyjacio
łom. Gdyby nie te okruchy dobra tkwiące w każdej ludzkiej istocie, 
życie byłoby nie do zniesienia. Ktoś, kto dla nikogo nie jest dobry, 
nie powinien oczekiwać, że inni będą dobrzy dla niego. Dopóki nie 
zakończyła się sprawa z Nawabem Mahmudem, nie wpuszczałam 
do domu żadnych nieznajomych, obawiając się, że mogą oni być 
nasłani, by szpiegować mnie lub wyrządzić mi jakąś krzywdę. Ak
bar Ali zwykle przychodził do mnie prosto z sądu. U mnie odma
wiał wieczorne modlitwy i posyłał po kolację, którą przynoszono z 
jego domu. Chociaż wielokrotnie powtarzałam mu, że nie ma ta
kiej potrzeby, nigdy nie chciał mnie słuchać i w końcu dałam sobie 
spokój. Jedliśmy potem wspólnie jego jedzenie i to, co zostało przy
rządzone w moim domu. W tamtym też okresie zaczęłam sama 
regularnie odmawiać modlitwy. Akbar Ali z wielkim zaangażowa
niem uczestniczył zawsze w ceremoniach żałobnych w miesiącu 
muharram. Podczas ramazanu i muharram spełniał tyle dobrych 
uczynków, że równoważyły one wszelkie grzechy, jakich dopuszczał 
się przez cały rok w swej pracy — a przynajmniej on sam był o tym 
święcie przekonany, chociaż ja nie potrafię powiedzieć, czy było tak 
naprawdę.
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- Z punktu widzenia zasad wiary muszę stwierdzić, że nie 
miał racji - przerwałem mojej rozmówczyni.

- Też mi się tak wydaje — odparła Umrao.
— Mędrcy wyróżniają dwie kategorie grzechów: pierwsza to te 

grzechy, które dotyczą tylko nas samych, druga to te, które odnoszą 
się również do innych. Moim skromnym zdaniem — kontynuowa
łem - pierwszy typ można by określić mianem „lżejszych”, drugi 
natomiast (chociaż nie każdy zgodzi się ze mną) jako „ciężkie”. 
Popełnione przez nas grzechy, skutkiem których pokrzywdzeni 
zostają inni, mogą zostać odpuszczone tylko przez samych poszko
dowanych. Słyszała pani zapewne słynne wersy Hafiza:

Możesz pić wino, i palić Koran, i ogień podłożyć pod Kaabę
Możesz cześć bożkom oddawać pogańskim — lecz nigdy nie krzywdź człowieka!

Niech pani zapamięta, Umrao — dodałem — wyrządzenie krzywdy 
drugiemu człowiekowi jest złem. Takiego grzechu nie można odpu
ścić — w przeciwnym razie z przykrością należałoby stwierdzić, że 
bezużyteczna jest potęga boska.

- Ja sama, choć jestem przesiąknięta grzechem po czubki pal
ców, to wzdragam się na samą myśl o skrzywdzeniu innego czło
wieka - wyznała Umrao.

- Ale przecież wyrządziła pani krzywdę niejednemu ludzkie
mu sercu — stwierdziłem.

- To mój zawód - odparła kobieta. - Krzywdząc ludzkie ser
ca, zarobiłam tysiące rupii i tyle samo straciłam.

— Jakiej więc spodziewa się pani kary? — zapytałem.
— Prawdę mówiąc, nie spodziewam się kary. Krzywda polega

jąca na złamaniu czyjegoś serca zawsze szła w parze z rozkoszą, 
która ją równoważyła.

- Cóż za stwierdzenie! - wykrzyknąłem.
- Załóżmy, że ktoś zobaczył mnie podczas festynu lub wystę

pu i zakochał się we mnie bez pamięci - tłumaczyła dalej Umrao. - 
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Wie, że nie może posiąść mnie za darmo, nie ma jednak czym za
płacić i to łamie jego serce. Jakaż w tym jednak moja wina? Może 
też zdarzyć się i tak, że mężczyzna nie może mnie mieć, jestem 
bowiem związana z kimś innym albo po prostu go nie chcę. Taki 
mężczyzna może umierać z rozpaczy, ale to nie jest mój problem. 
Nikt przecież nie może wymusić na nas uczuć, których sami nie 
żywimy, ani dyktować nam, co mamy robić. Taki mężczyzna może 
czuć się zraniony, jednak przyczyna jego bólu tkwi w nim samym.

— Takie typy warte są tylko kulki — podsumowałem. — Mam 
nadzieję, że mnie nie zalicza pani do żadnej z tych kategorii!

— Nigdy w życiu — zaoponowała Umrao. — Pan zalicza się do 
tych szczęściarzy, którzy ani nigdy nie kochali, ani nie byli przez 
nikogo kochani. Co zresztą sprawia, że pan kocha wszystkich i wszy
scy kochają pana.

— Co też pani mówi? Jakże to możliwe? Wszak jedno wyklucza 
drugie.

— Nie studiowałam wprawdzie logiki — odparła moja rozmów
czyni - jestem jednak pewna, że to możliwe, skoro dwie są strony 
każdej rzeczy. Jest miłość, której podstawą jest rozum i miłość 
oparta na głupocie.

- Jakieś przykłady? - spytałem
- Przykład pierwszego rodzaju to sposób w jaki ja kocham pa

na, a pan mnie.
- Ślicznie, wołałbym jednak, aby moje serce samo decydowało 

o tym, czy kocha panią, czy też nie. Co do pani uczuć - przyjmuję 
pani wyznanie tak, jak na to zasługuje. A przykłady drugiego rodza
ju miłości?

- Przykładem miłości opartej na głupocie może być słynny 
„Na-boga-mułła”, który zakochał się w tancerce i biegał po ulicach 
Lakhnau, wykrzykując „Na boga! Na boga”.

— To niedobry przykład, proszę o inny — stwierdziłem.
- Więc miłość, jaką Kais darzył Lailę...
— Stara i nieaktualna historia — wzruszyłem ramionami.
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- No to na przykład... Nazir..— zaczęła Umrao.
- Dobrze, dobrze, zostawmy te przykłady — przerwałem. - 

Przypomniał mi się przy tej okazji pewien wiersz. Proszę posłuchać:

Cóż poradzę, gdy miłość do ciebie tak oślepia 
Że i śmierć konkurenta nie jest mi przestrogą

— Widzę, że ma pan na myśli to, co wydarzyło się w Kalkucie? 
- spytała Umrao.

- Po co szukać aż w Kalkucie, czyż ludzie mieszkający w Lakh
nau nie są tacy sami?

- Owszem. Znajdzie się ich wszędzie - potwierdziła kobieta.
— No dobrze — postanowiłem wrócić do przerwanego wcze

śniej wątku. — Słyszałem jednak, że zamieszkała pani w domu Ak- 
bara Alego?

- Opowiem panu tę historię. Kiedy Nawab Mahmud wygrał 
sprawę w sądzie pierwszej instancji i musiałam zacząć się przed nim 
ukrywać, Akbar Ali zaproponował, abym zamieszkała u niego. Tak 
się stało — mieszkałam z jego rodziną przez kilka lat i w tym okresie 
przynajmniej trzy osoby miały złudne wrażenie, że na dobre stałam 
się jej częścią. Uważał tak sam Akbar Ali, a także jego żona. Nie 
powiem panu jednak, kim była trzecia z tych osób.

- Myślę, że wiem — powiedziałem.
- Zapewne sądzi pan, że był to Gauhar Mirza?
- Nic podobnego - odparłem.
- Kogo więc ma pan na myśli? - spytała Umrao.
— Zapiszę imię na kartce a pani powie mi, czy mam rację - za

proponowałem.
- Zgoda.
- Proszę bardzo — podałem kobiecie karteczkę. - Teraz popro

szę o imię trzeciej osoby.
- Tą osobą byłam ja sama - wyznała Umrao.
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- Przeczytajmy, co jest napisane na kartce: „To była pani” — 
odczytałem własny zapisek.

- Wyśmienicie, Mirzo Sahibie — pochwaliła moja rozmów
czyni. — Zgadł pan bezbłędnie!

— Dziękuję za uznanie — odparłem. - Niech pani opowie, co 
było dalej.

— Proszę więc słuchać... Akbar Ali umieścił mnie w niewiel
kim mieszkaniu, które przylegało do jego własnego domu. Obydwa 
budynki połączone były drzwiami. W rzeczywistości była to nędzna 
chata z niewypalonych cegieł, kryta strzechą, obok której znajdowa
ło się również osłonięte strzechą miejsce z dwoma paleniskami, 
służące jako kuchnia. Mój gospodarz miał wielu przyjaciół — pro
staków i impertynentów. Jeden z nich, miejscowy bogacz o imieniu 
Śajch Afżal Husajn, od początku zwykł był nazywać mnie „szwa- 
gierką”. Miałam powyżej uszu jego bezczelności i sposobu, w jaki 
mnie zaczepiał: „Szwagierko, może przygotujesz mi pan?”.

Wszystko ma swoje granice — również moja cierpliwość. Pew
nego dnia po prostu postawiłam przed nim pandan, aby sam się 
obsłużył. Zagarnął szkatułkę niby osobistą, odziedziczoną po przod
kach własność, a przygotowując sobie pan, zanurzał palce w słoicz
ku z pastą kateszową, po czym je oblizywał. Sposób, w jaki raczył 
się przysmakiem, był tak obrzydliwy, że gdy raz to zobaczyłam, 
zniechęciłam się całkiem do żucia panu. Zaczęłam używać jedynie 
zmielonych orzechów areki z kardamonem, jednak tylko do czasu 
aż i na nich flejtuch położył swe łapy. Inny mężczyzna, Wadźid Ali, 
był częstym gościem na kolacji. Nie potrafię powiedzieć, jakie rela
cje łączyły go z Akbarem Alim. Pamiętam jedynie, że opowiadał 
sprośne dowcipy.

Poza tymi dwoma typami Akbar Ali miał szeroki krąg rozmai
tych sądowych znajomych, rozprawiających przez okrągłą dobę 
o najprzeróżniejszych prawniczych niuansach. Nieco spokoju do
świadczałam tylko wtedy, kiedy gospodarza nie było w domu.
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Dość szybko zaczęłam mieć szczerze dość tego domostwa 
i rozmyślałam o przeprowadzce. Tymczasem jednak miało miejsce 
pewne zdarzenie. Akbar Ali wyjechał akurat w służbowych spra
wach do Fajzabadu, zaś Afżal Husajn przebywał w swoim majątku 
na wsi. Korzystając z okazji, że nikogo nie było w domu, czym 
prędzej zaryglowałam drzwi. Siedziałam sama w moim mieszkaniu, 
kiedy niespodziewanie otwarły się drzwi łączące obydwa budynki 
i stanęła w nich Biwi, żona Akbara Alego. Pozdrowiłam ją uprzej
mie, ona jednak stała przede mną nic nie mówiąc. Wreszcie, nieco 
zirytowana, powiedziałam „Niechże pani usiądzie na litość boską” 
i wskazałam leżankę stojącą na patio. Kobieta usiadła, nie odzywa
jąc się ani słowem.

- Czemu zawdzięczam zaszczyt pani odwiedzin w mych 
skromnych progach? — spytałam.

- Jeśli przeszkadza ci moja obecność, natychmiast sobie pójdę
- oświadczyła oschle kobieta.

- Ależ skąd — zaprzeczyłam. - Ten dom należy do pani. To 
raczej pani może mnie stąd wyprosić.

— Daruj sobie takie frazesy. To jest teraz tak samo twój dom, 
jak i mój. Czy też raczej - poprawiła się - ani mój, ani twój, tylko 
tego, kto jest jego właścicielem.

— Nie pani - zaprzeczyłam ponownie. - Oby Bóg zachował 
w dobrym zdrowiu gospodarza tego miejsca. Dom należy do niego 
i do pani.

— Dlaczego cały czas siedzisz tu sama? - zmieniła temat Biwi.
- Przecież ja też jestem ludzką istotą. Dlaczego nigdy nie zajrzysz 
do tamtej części domu i nie porozmawiasz ze mną? Pewnie mój 
mąż zabronił ci tam przychodzić?

- Nie, pani mąż nie zakazywał mi niczego — odparłam. - Cze
kałam jednak na pozwolenie odwiedzin od pani i właśnie zostało 
mi ono udzielone. Teraz, jeśli pani sobie życzy, mogę przyjść.

- Chodźmy więc.
- Chodźmy.
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Poszłam za nią do głównej części domu - Bóg naprawdę ob
darzył tę kobietę wszystkim, czego tylko mogła zapragnąć! Ujrza
łam tam miedziane kociołki i patelnie, gliniane dzbany, żeliwne 
rondle, metalowe dzbanki na wodę, porządne łóżka, moskitiery, 
drewniane siedziska, dywany i kobierce — wszystko jednak poroz
rzucane w kompletnym bezładzie. Na wewnętrznym dziedzińcu tu 
i ówdzie poniewierały się śmieci, obok kuchni służąca zwana Ciot
ką Amiran przygotowywała posiłek, wokół niej zaś unosiła się 
chmara brzęczących much. Siedzenia były zaplute czerwonym bete
lowym sokiem natomiast samo łóżko gospodyni zarzucone stertą 
rupieci. Pojawiła się służąca z pandanem i postawiła przed żoną 
Akbara Alego szkatułkę, która aż lepiła się od pasty kateszowej. Na 
sam widok zrobiło mi się niedobrze.

Biwi zwinęła dla mnie pan i podała mi do ręki. Wzięłam go 
od niej w dwa palce, nie zamierzając wkładać do ust. W międzycza
sie od strony pokojów kobiecych nadeszła jakaś starsza kobieta 
i rozsiadła się przed nami na ziemi. Wskazując na mnie palcem, 
zapytała gospodynię:

- A to kto?
- Trudno mi to wytłumaczyć - odparła Biwi.
Ja milczałam, stara natomiast zwróciła się ponownie do żony 

Akbara Alego:
- Aha! Tak jakbym nie wiedziała!
— Skoro pani wie to po co pani pyta? — przerwałam jej.
- Nie mówiłam do ciebie - sarknęła stara. - Mówiłam do mo

jej „synowej”*. Z takimi szacownymi damami, jak ty nie przywy
kłam rozmawiać.

Popatrzyłam na nią ze zdumieniem, ale nic nie odpowiedzia
łam.

- Cokolwiek powiesz, starucho, jest cierniste jak sucha akacja 
— syknęła do niej Biwi.
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- A ty zawsze wszystko przede mną ukrywasz, jakbym była 
twoim wrogiem — narzekała dalej stara. — Ja chcę tylko być uprzej
ma, a ta się na mnie wścieka bez powodu!

- Nie potrzebuję twojej uprzejmości - odpowiedziała jej Biwi. 
— Jakie masz prawo rządzić się tutaj i wtrącać w moje sprawy?

— Ci, co tu mieszkają długo, nie mają już żadnych praw. 
Wszystkie prawa należą się nowo przybyłym — zauważyła sarkastycz
nie stara kobieta.

Nie mogłam się powstrzymać, usłyszawszy tę uwagę i parsknę
łam śmiechem, odwracając jednocześnie twarz.

- A czemuż by nie, w końcu jesteśmy współżonami* - odpo
wiedziała jej Biwi, a zwracając się do mnie, rzekła - Ta stara kobie
ta jest pierwszą żoną Chana Sahiba. Czyż nieprawda? Jesteśmy 
współżonami. Ja nastałam po tobie, mam rację?

- Jakie współżony? Nie lubię, kiedy tak mówisz. Zawsze pró
bujesz mnie obrazić- stara zaczęła tracić cierpliwość. - Ale czego 
można się spodziewać po kobiecie, która bierze przykład z dziwek 
i prostytutek? Mieszkam tu od tylu lat, a nigdy nie usłyszałam złego 
słowa od matki pana tego domu. Ale ty jesteś tak wytworna, że 
pozwalasz sobie panoszyć się i obrażać stare kobiety z sąsiedztwa.

- Mówiłam ci już, matko Luddana — rozzłościła się Biwi - że
byś więcej do mnie nie przychodziła. Idź lepiej i utnij sobie poga
wędkę z matką mojego męża!

Mnie również zaczęła ogarniać złość. Zorientowałam się jed
nak, że stara jest zwykłą nieokrzesaną prostaczką i nie warto się 
z nią sprzeczać, zdołałam przeto opanować gniew.

- Moja noga z pewnością więcej tu nie postanie - mamrotała 
starucha.

- To babsko samo prosi się o kłopoty! - sierdziła się Biwi. - 
Przestań wreszcie mleć jęzorem, wstrętna gruba wiedźmo!

— Czy ja jestem twoją służącą, żebyś zwracała się do mnie w taki 
sposób? — wrzasnęła stara. — A może jestem ci winna pieniądze, co? 
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Przyszłam tylko spędzić z tobą trochę czasu. Ale więcej na pewno 
nie przyjdę!

— Bardzo dobrze, nie przychodź!
— O, skoro masz zamiar tak do mnie mówić, to właśnie przyj

dę — tylko po to, żeby sprawdzić, w jaki sposób mnie powstrzy
masz!

— Nawet się nie waż, bo tak ci złoję skórę, że się nie pozbie
rasz! - zagroziła Biwi. - Jeden kłak ci nie zostanie na głowie!

- No to dalej, ściągaj klapek i bierz się do roboty! — wykrzy
kiwała stara. — Nie ośmieliłabyś się, biedulko!

- Wynoś się stąd! Bo jak nie, to zaraz poczujesz mój klapek na 
swojej skórze!

— A więc mam oberwać klapkiem, tak? - zarechotała stara. - 
Nie ociągaj się! Wszak jesteś córką tak szlachetnego ojca!

Na wzmiankę o ojcu Biwi ogarnął szał. Purpurowa na twarzy, 
trzęsąc się z wściekłości, zaczęła wrzeszczeć do starej:

— Wynoś się stąd, powiedziałam ci już!
— Nie pójdę, dopóki nie dostanę klapkiem, jak mi obiecałaś - 

prowokowała starucha.
— Spójrz — Biwi zwróciła się teraz do mnie — sama mnie do te

go zmusza. Muszę jej przyłożyć, zanim stąd wyjdzie.
— Proszę ją zostawić - próbowałam uspokoić kobietę. - To 

zwykła prostaczka.
— Nie waż się o mnie mówić, ty sprzedajna dziewko — wrza

snęła do mnie stara — bo cię żywcem pożrę!
W tym momencie żona Akbara Alego chwyciła swój klapek 

w dłoń i zaczęła nim okładać staruchę po głowie, wykrzykując: 
„A masz! Raz! Dwa! Trzy!”. Odebrałam jej klapek, powtarzając:

— Niech ją pani zostawi.
- Nie powstrzymuj mnie! - Biwi nadal była wściekła. — Spiorę 

ją na kwaśne jabłko!
— Dalej, dalej! - wyła stara wiedźma.
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Biwi ściągnęła z nogi drugi klapek i jeszcze kilka razy przyło
żyła starej. Tamta rzuciła się na ziemię i waląc rękami zaczęła za
wodzić: „Aj! Aj! Aj! Zbiła mnie klapkami! Mam nadzieję, że jest 
teraz szczęśliwa! Odgrywa się na mnie z zazdrości o drugą żonę 
własnego męża! Ach, zabiła mnie! Ach, już nie żyję!”. Narobiła 
takiego zamętu, że aż Amiran przybiegła z kuchni. Nadeszła rów
nież ze swoich pokoi matka Akbara Alego. Na jej widok stara roz
pętała prawdziwe piekło, zawodząc jeszcze głośniej: „Ach, pozwoli
łaś, abym cierpiała takie upokorzenie w moim podeszłym wieku!”.

- Skąd mogłam wiedzieć, że jesteś w tarapatach — odpowie
działa starsza begam. - Gdybym wiedziała, co ci grozi, przyszłabym 
tu i uratowała cię. Co tu się w ogóle dzieje?

Stara wytknęła mnie palcem i oświadczyła:
— To przez tę ladacznicę. To przez nią wszystko się zaczęło.
Byłam tak zdumiona, że nie wiedziałam co odpowiedzieć 

w obecności starszej begam. Na to odezwała się Biwi:
— Znowu się jej czepia.
— No i co z tego? — wykrzyknęła stara. — Co mi zrobisz?
— Czy ktoś wreszcie powie mi, o co chodzi? - zniecierpliwiła 

się starsza begam.
- Ja tylko zapytałam, kim ona jest — powiedziała starucha. — 

Co w tym złego?
— Powiedziałaś, że dobrze wiesz, kim ona jest, więc po co pyta

łaś? — odrzekła żona Akbara Alego.
- Po co? Zaraz ci powiem po co i zobaczysz, czy nie miałam 

racji. Wyrównamy rachunki!
— Głupia starucho — przerwała ich kłótnię starsza begam. — Jak 

śmiesz mówić o wyrównywaniu rachunków?
- Możesz zwracać się do mnie jak chcesz - uniżenie powie

działa stara — takie jest twoje prawo. Ja ci nie odpowiem w ten sam 
sposób.

- Do diabła z tobą, stara oszustko. Wynoś się stąd - rozkazała 
matka Akbara Alego.
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- Ty też mnie stąd wyrzucasz? Dobrze, dobrze, już sobie idę - 
i z tymi słowy stara podniosła się z ziemi, otrzepała spódnicę i wy
szła, mamrocząc pod nosem — Co ona sobie wyobraża... że kim 
niby jest, żeby mnie wyrzucać... pójdę, pójdę, ale ciekawe kto mi 
zabroni tutaj wrócić...

- Po co wszczynałaś kłótnię z tą starą jędzą? - zapytała starsza 
begam, zwracając się do swojej synowej.

- Matko, przysięgam ci, że nie powiedziałam ani słowa - od
powiedziała Biwi. — To ona widocznie wstała z łóżka lewą nogą. 
Była okropnie niemiła dla tej nieszczęsnej kobiety.

Na wzmiankę o mnie starsza begam zmarszczyła brwi, nic 
jednak nie powiedziała. Kalumnie, jakimi obrzucała mnie wcześniej 
starucha, nie obeszły mnie nadto, pochodziły bowiem od osoby 
ewidentnie niespełna rozumu. Jednak lodowata wyniosłość matki 
Akbara Alego zabolała mnie do żywego. Podniosłam się i wróciłam 
prosto do swojego mieszkania, wciąż słysząc rozmawiające kobiety:

— Moje dziecko — mówiła starsza begam do Biwi — nie powin
naś była bić tej staruchy. Dlaczego, na miłość boską, trzymasz stro
nę zwykłej prostytutki?

— Stara zachowywała się niegrzecznie i zasłużyła na to, co jej 
się dostało — wtrąciła się kucharka. — Ale to dobre pytanie: czemu 
zadajesz się z prostytutką i to w dodatku taką, z którą romansuje 
twój mąż? Gdyby on ją tu przyprowadził, zrobiłabyś karczemną 
awanturę. Tymczasem sama poszłaś i zaprosiłaś ją do własnego 
domu.

- Nie ośmieliłby się wprowadzić jej do tego domu - zauważy
ła starsza begam. - W końcu po coś tu jestem. Nie interesuje mnie 
z kim się spotyka poza domem, jednak tutaj bez mojej zgody nie 
postanie niczyja noga. Może nie wiecie, że ojciec Akbara Alego 
przez wiele lat utrzymywał romans z niejaką Husajn Bandi, która 
wielokrotnie błagała, abym pozwoliła jej przyjść w odwiedziny. Ja 
jednak odmawiałam nieugięcie, wiedziałam bowiem, że jak tylko 
zgodzę się ją wpuścić do tego domu, mój mąż sprowadzi ją tu na 
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stałe. Nie zamierzałam hodować żmii na własnej piersi. Twój honor 
w twoich rękach - tyle że dzisiejsze dziewczęta w ogóle nie myślą 
o własnej przyszłości.

- Ma pani najświętszą rację, begam sahiba - potaknęła Ami- 
ran. - Cóż ma do roboty uliczna dziewka w szanującym się domu? 
Dawniej mawiało się, że w pewnych okolicznościach mężczyzna ma 
prawo wstępu do zanany, ale prostytutka — nigdy!

- Owszem — skinęła głową starsza begam - a to dlatego, że 
mężczyzna, nawet jeśli znajdzie się w zananie, nigdy nie będzie na
rzucał się mieszkającym tam kobietom. Nie tak dawno, podczas 
powstania, rnusiał ukrywać się w naszych kobiecych pokojach nie
jaki Husajn Chan. Mieszkaliśmy w tej samej części domu, ale przez 
cały ten okres ani nie ujrzał nawet rąbka mojej szaty, ani nie usły
szał mojego głosu. Ja zaś spędzałam czas głównie na wewnętrznym 
dziedzińcu i porozumiewałam się ze służbą na migi.

— Pani jako godnie urodzona i szacowna mężatka powinna 
szczególnie wystrzegać się takich kobiet — zwróciła się teraz kuchar
ka do Biwi. - Ale jak to zrobić? Najpierw taka zacznie grzebać pal
cami w kateszu, a jak się tylko oczy odwróci, to jeszcze gotowa pić 
z pani naczyń i rozsiewać wszelkie choroby, jakimi jest zarażona. 
Nawet jej cień nie powinien paść na człowieka!

- W ogóle nie powinno się mieć z takimi nic wspólnego - po
twierdziła starsza begam — trzeba unikać kontaktu z nimi, a także 
ich zaklęć i amuletów. Ale ona - tu wskazała na Biwi - w ogóle 
tego nie rozumie. Nie dociera do niej, że tamta mogła ją czymś 
nakarmić. Tak było z synową Mirzy Muhammada Alego — druga 
żona domieszała jej do jedzenia pijawki i biedaczka nie mogła mieć 
dziecka, przez co umarła nie tylko dla tego, ale i dla przyszłego, 
lepszego świata.

- Słyszałam tę historię - kiwnęła głową Amiran.
— Wzajemne stosunki między współżonami są bardzo delikat

ną kwestią — kontynuowała matka Akbara Alego. — Najlepiej jest 
trzymać się z dala. Czasem jednak nawet zachowując dystans, moż
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na stracić życie. Spójrz, jak to było ze mną. Ta córka tragarza, którą 
wziął na utrzymanie mój mąż, próbowała wszystkiego, aby się mnie 
pozbyć: zaklęć, amuletów, talizmanów, uroków. Znajdowałam pod 
poduszką najdziwniejsze przedmioty.

- Dlaczego zatem wpuściła ją pani do domu? - spytała ku
charka.

- Ha! Pracowała jako służąca. Skąd miałam wiedzieć, że ma 
romans z moim mężem? Wyrzuciłam ją ze służby w tym samym 
dniu, w którym się o tym dowiedziałam.

— Ale przyzna pani, że była dobrą służącą i harowała niczym 
niewolnica — zauważyła Amiran.

- Polując w ten sposób na mojego męża - stwierdziła sarka
stycznie starsza begam. — Ale powiem ci jeszcze coś. Ta starucha, 
matka Luddana jest jeszcze gorsza. Z nią też romansował.

- Żartuje pani? - zarechotała kucharka.
— To prawda, po co miałabym kłamać? - odparła kobieta. - 

Dlatego właśnie wciąż mówi o wyrównywaniu rachunków.
- Ach, Biwi — zwróciła się Amiran do żony Akbara Alego— jak 

mogłaś złoić skórę kochance własnego teścia?
- Współczesne dziewczęta zatraciły poczucie przyzwoitości - 

stwierdziła starsza begam. — Jestem gotowa prosto w oczy jej po
wiedzieć, że nie pochwalam tego, co zrobiła. Skoro dzisiaj w obro
nie pospolitej prostytutki podniosła rękę na kochankę własnego 
teścia, być może jutro przyjdzie kolej na mnie.

— Boże, uchowaj! - żachnęła się kucharka. - No, ale nigdy nic 
nie wiadomo.

Po czym obydwie zaczęły krzyczeć na biedną Biwi i w końcu 
doprowadziły ją do histerycznego płaczu. Słysząc to wszystko, tak 
się wściekłam, że miałam ochotę tam wrócić i wydrapać im oczy.

— Spokojnie, spokojnie — wykrzyknąłem. — Tak bardzo to pa
nią wyprowadziło z równowagi?
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Jeżeli gniewu nie pohamujesz 
Zapalczywości swej pożałujesz

- O tak, Mirzo Sahibie - odparła Umrao. - Byłam zła jak osa. 
Nieludzkim jest traktować drugiego człowieka z taką pogardą!

- Nie widzę powodów do wielkiego oburzenia - stwierdziłem.
— Starsze kobiety miały rację, matka Luddana została potraktowana 
niegodnie. Taka jest prawda - czy się to pani podoba, czy nie.

- Dziwne jest pańskie poczucie sprawiedliwości, Mirzo Sahibie.
- Cóż, mówię pani, co uważam - odrzekłem. - Moim zdaniem 

pani również nie była niczemu winna w całej tej sprawie. Wina leży 
wyłącznie po stronie żony Akbara Alego.

- A cóż takiego zrobiła ta biedaczka?
- Gdyby moja żona zachowała się w taki sposób, spakował

bym jej manatki i odesłałbym ją na pół roku do rodzinnego domu, 
zastrzegając, żeby nie ważyła mi się pokazywać na oczy. - oświad
czyłem. — Ciekaw jestem, co zrobił Akbar Ali Chan, kiedy dowie
dział się o całej awanturze.

- Strasznie nawrzeszczał na matkę Luddana i zabronił jej przy
chodzić do swego domu - odpowiedziała na moje pytanie Umrao.
- Rzeczywiście, nie pojawiała się przez kilka kolejnych miesięcy. 
Kiedy wrócił ojciec Akbara Alego, stara znowu zaczęła się pojawiać. 
Starszy pan natomiast, gdy opowiedziano mu tę historię, nie wia
domo dlaczego był bardzo zły na swoją synową.

— Jak rozumiem, jego rozum funkcjonował bez zarzutu? — spy
tałem.

- Owszem, choć będąc po sześćdziesiątce wykazywał pewne 
oznaki zdziecinnienia i gdy tylko matka Luddana zaczynała maso
wać mu stopy, natychmiast stawał po jej stronie. Cóż, była w koń
cu jego dawną kochanką.

- Należy więc pochwalić go za stałość uczuć. Ale niech mi pa
ni powie - dociekałem dalej - czy ta kobieta, matka Luddana, była 
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w młodości kurtyzaną? I czym zajmowała się kucharka, zanim została 
przyjęta na służbę w tym domu?

— Matka Luddana wywodziła się z niskiej kasty gręplarzy i ze
szła w młodości na złą drogę — wyjaśniła Umrao. — Ciotka Amiran 
natomiast pochodziła ze wsi, z okolic Sandili. Miała syna, który 
również pracował u ojca Akbara Alego oraz zamężną córkę miesz
kającą poza Lakhnau.

— I starszego pana nic nie łączyło z kucharką? —upewniłem się.
- Nie, na Boga! — odparła Umrao. - To była bardzo zacna ko

bieta. Wszyscy wiedzieli, że owdowiała w młodości i musiała iść na 
służbę. Ale nigdy nie zboczyła z prostej choć wąskiej drogi cnoty.

- Opowiedziała mi pani wszystko z własnego punktu widze
nia. Jeśli chce pani teraz poznać moją opinię - proszę śmiało pytać
- zaproponowałem.

— Ma pan zamiar odegrać rolę sędziego rozstrzygającego w pro
cesie sądowym?

— O tak - odparłem. - I to w procesie wielkiej wagi. Istnieją 
trzy rodzaje kobiet: cnotliwe, zdeprawowane i prostytutki. Drugą 
kategorię, kobiety zdeprawowane, można dalej podzielić na te, 
które grzeszą potajemnie oraz te, które czynią to otwarcie. Do ko
biet cnotliwych zaliczymy te tylko, które nigdy nie okryły się hańbą
- nieszczęśnice spędzające całe swoje życie w więzieniu czterech 
ścian i znoszące cierpliwie wszelkie przeciwności losu. To one zaw
sze służą pomocą w najgorszej biedzie, kiedy już opuszczą cię wszy
scy przyjaciele z lepszych czasów. Gdy ich mężowie są jeszcze mło
dzi i mają dosyć pieniędzy, zdarza im się wyjść z domu i doświad
czyć nieco rozrywek. Gdy jednak postarzeją się lub zbiednieją, nikt 
o nie już nie dba. W milczeniu starają się jak najlepiej radzić sobie 
z cierpieniami, jakie niesie im sposób życia przewidziany dla cno
tliwych żon. Czyż przeto nie mają dostatecznych powodów do 
dumy? Dlatego też z taką wyższością odnoszą się do kobiet zdepra
wowanych. Bóg wybacza, jeśli okazujesz szczerą skruchę. Te kobiety 
nie wybaczają nigdy! Jakże często zdarza się, że niezależnie od tego, 
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jak piękna, cnotliwa i gospodarna jest żona, jej durny mąż na chwi
lę, albo i na zawsze, porzuca ją dla prostytutek - nawet jeśli ani pod 
względem urody, ani innych cech nie dorastają jego własnej żonie 
do pięt. Właśnie z tego powodu cnodiwe kobiety żyją w przekona
niu, że prostytutki posługują się rozmaitymi nadnaturalnymi mo
cami, jak zaklęcia czy pijawki, o których pani wspomniała, aby 
oczarować umysły ich mężów. Jakże znamienny jest fakt, że nigdy 
nie obwiniają one własnych mężów, przypisując całą winę prosty
tutkom! Czy można znaleźć bardziej przekonujący dowód ich miło
ści?

- Ma pan całkowitą rację - potaknęła Umrao. - Ale dlaczego 
mężczyźni tak głupieją?

- Przyczyna leży w ludzkiej naturze, która wiecznie złakniona 
jest czegoś nowego. Człowiek znużony stałością życia, bez względu 
na to, jak dobre by ono nie było, zaczyna szukać urozmaicenia. 
Zadając się z prostytutkami, doświadcza nowych przeżyć, o jakich 
wcześniej nawet nie pomyślał. Na dodatek nie wystarcza mu jedna 
miłostka i w poszukiwaniu nowych przygód codziennie wybiera 
inne miejsce uciechy.

— Jednak nie wszyscy mężczyźni tak postępują — zauważyła 
Umrao.

- Owszem — zgodziłem się. - Ale tylko ze strachu przed spo
łecznym potępieniem. Ci, którzy łamią przyjęte normy, natychmiast 
stają się obiektem krytyki ze strony krewnych i przyjaciół. Niewielu 
mężczyzn ma odwagę to robić. Jednak kiedy już zaczną zadawać się 
z „diabelskim pomiotem” i rozsmakują w zakazanych owocach, 
pozbywają się obaw, jakie wcześniej nosili w duszy. Zapewne za
uważyła pani, że gdy mężczyzna odwiedza prostytutkę po raz pierw
szy, stara się zachować ten fakt w sekrecie, nie chcąc, aby ktokol
wiek się o nim dowiedział. Nie śmie otworzyć ust ani w obecności 
innych mężczyzn, ani nawet gdy jest z kobietą sam na sam. Stop
niowo jednak ta nieśmiałość znika i już kilka dni później może go 
pani zobaczyć jak zupełnie otwarcie, w biały dzień, w samym cen
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trum Ćauku stuka do drzwi lupanaru. Wręcz chełpi się towarzy
stwem prostytutek, z dumą obwożąc je w otwartym powozie czy 
spacerując z nimi ręka w rękę podczas festynów.

- Wszak w dużych miastach takie zachowanie nie jest uważa
ne za szczególnie godne potępienia - zauważyła kobieta.

— Zaiste — zgodziłem się — szczególnie w Delhi i Lakhnau, co 
zresztą stało się przyczyną upadku tych miast. Na wsi i w małych 
miejscowościach jest o wiele mniej zdeprawowanych mężczyzn, 
którzy dawaliby zły przykład młodzieży. A i prostytutki w takich 
miejscach mają mniejsze wpływy i prestiż, pozostają bowiem na 
łasce i niełasce miejscowych dziedziców, całkowicie kontrolujących 
nie tylko ich dochody, ale nawet ich życie. Spotykając się z ich 
synami, muszą zachowywać daleko idącą ostrożność i dyskrecję. 
W miastach natomiast panuje znacznie większa swoboda i mniejsza 
możliwość kontroli - czego skutki możemy zobaczyć na własne oczy.

- Ale gdy mężczyzna z prowincji nabierze złych nawyków, staje 
się dużo gorszy od mieszkańca miasta. Opowiadałam panu o moim 
pierwszym patronie, Raszidzie Alim.

— Wynika to z braku doświadczenia. Gdy taki nuworysz za
czyna kosztować życia, nie potrafi się powstrzymać. Mieszkańcy 
miasta są bardziej obyci, dlatego zachowują większy umiar zarówno 
jeśli chodzi o folgowanie swym zachciankom, jak i o uleganie złym 
nawykom.

- Niech mi pani powie - zapytałem Umrao - co stało się z tą 
dziewczyną, która mieszkała z panią? Jak ona miała na imię?

- Ma pan na myśli Abadi?
— Tak, Abadi — skinąłem głową. - Była śliczna. Pamiętam ją 

w wieku około dwunastu lat. Musiała później wspaniale rozkwitnąć.
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- Ma pan dobrą pamięć, Mirzo Sahibie - skinęła głową Umrao.
- Pewnych spraw się nie zapomina. Ta młodziutka dziewczy

na miała tyle wdzięku, wyobrażam sobie w jaką piękność się prze
mieniła, gdy dojrzała!

- Ach tak! Czyli był pan jednym z jej adoratorów!
- Moja droga - odparłem — ilekroć ujrzy pani piękną dziew

czynę, proszę pomyśleć o mnie i z góry zaliczyć mnie w poczet jej 
zalotników. A gdyby tak się zdarzyło — Boże uchroń! — że przez 
którąś z nich przeniósłbym się na tamten świat, proszę zmówić 
modlitwę za spokój mej duszy.

- A co powinnam zrobić, widząc przystojnego mężczyznę? - 
spytała moja rozmówczyni.

- Wówczas do grona jego adoratorek proszę zaliczyć siebie, 
mnie zaś do tych, którzy uganiają się za jego siostrami - oświadczy
łem - pod warunkiem oczywiście, że nie należą one do kategorii 
kobiet, z którymi stosunków zabrania szaria.

— Wspaniale - rzekła Umrao. - Dlaczego jednak powołuje się 
pan na szarię?

- A dlaczego nie? Jej przepisy stosują się do każdej sytuacji — 
wyjaśniłem - a szczególnie przepisy „naszej” szarii.

— Nie byłoby prościej stwierdzić: „Chociaż prawo zabrania, to 
zwyczaj nakazuje”?

- To powiedzenie jest dobre na inną okazję - zaprzeczyłem. — 
Taką mam życiową zasadę, aby każdą cnotliwą kobietę — niezależ
nie od wyznania czy pochodzenia - traktować tak, jak traktował
bym własną matkę czy siostrę. Cierpię niezmiernie widząc, jak ktoś 
próbuje nastawać na honor cnotliwej kobiety. Mężczyźni, którzy 
próbują uwieść bądź sprowadzić na złą drogę taką kobietę, zasługują 
moim zdaniem na to, aby ich zastrzelić. Nie widzę jednak niczego 
złego w korzystaniu z dobrodziejstw, jakie ofiarują szczodre kobiety.

- Chwała Allahowi! — wykrzyknęła Umrao.
- Porzućmy jednak tę zupełnie czczą dyskusję - zaproponowa

łem - i wróćmy do tego, co stało się z Abadi Dźan.

211



- Ach, Mirzo Sahibie! Jej uroda była nieporównywalna i wy
rosła na jedną z najpiękniejszych kurtyzan w mieście. Gdyby ujrzał 
ją pan w jej najlepszych latach, bez wątpienia przypomniałby się 
panu ten wiersz:

O serce moje, jakaż przemiana gdy lat swych doszła młodzieńczych! 
Nawet ja zmieniam zdanie: doić zabawy w niewinność!

- Ale co się stało, proszę mi szybko powiedzieć - niecierpliwi
łem się. - Wyjechała? Z pani smutnego głosu wnioskuję, że coś 
złego musiało się wydarzyć.

— Jest stracona dla mnie i stracona dla świata - odparła Umrao.
— Gdzie więc przebywa obecnie?
— W szpitalu — gdzież indziej miałaby być?
- Chce pani powiedzieć, że pączek jej młodości rozkwitł w peł

ni? - zapytałem oględnie.
- Udatny eufemizm dla syfilisu - potwierdziła Umrao. - Mój 

Boże! Jak ona „rozkwitła”! Cała jej uroda przepadła, skóra zrobiła 
się czarna jak spód patelni, nos siodełkowaty, ciało pokryło się 
twardymi wrzodami. W dodatku wyłysiała - jednym słowem do- 
padły ją wszelkie możliwe plagi i teraz jest już biedaczka na granicy 
śmierci.

- Jak do tego doszło?
- A jak miało dojść? Zaczęła się uganiać za mężczyznami, kom

pletnie zwariowała na ich punkcie. Chciałam wychować ją na ludzi, 
jednak na próżno. Starałam się robić dla niej co tylko mogłam, 
zatrudniłam nauczyciela, który miał dawać jej lekcje, ale nie chciała 
się uczyć. Kiedy dorosła, wydzieliłam dla niej osobny pokój i na
tychmiast zaczęła tam przesiadywać hołota z całego miasta. Dniem 
i nocą z jej pokoju dochodziły wrzaski, odgłosy burd i kłótni. Mia
łam powyżej uszu tego piekła. Przyjmowała każdego, kto się nawi
nął. Tłumaczyłam, łajałam - wszystko bez skutku. Abadi od dzie
ciństwa miała złe ciągoty i nigdy mnie nie słuchała. Czasami, żeby 
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się z nią pobawić, przychodził do nas wnuk Ciotki Husajni, 
Dźamman. Był jeszcze dzieckiem i myślałam, że ich zabawy są 
całkiem niewinne. Pewnego dnia na własne oczy zobaczyłam jed
nak takie rzeczy, że musiałam zabronić mu dalszych odwiedzin.

Przychodził do mnie wówczas pewien mężczyzna, Ćhuttan. 
Miał ładny głos i często prosiłam go, by coś zaśpiewał. Abadi zaczęła 
z nim flirtować. Okazało się wtedy, że pomimo arystokratycznego 
pochodzenia, zachowuje się jak prostak, nie zważając ani na mnie, 
ani na własną pozycję. Pewnego wieczora nakryłam go z Abadi 
w przedsionku i podsłuchałam ich rozmowę:

- Ach, Abadi! — wzdychał Ćhuttan - Tak bardzo kocham 
twoją piękną twarz! Co mogę jednak zrobić? Boję się Umrao Dźan.

— Do diabła z tobą! — warknęła Abadi — Nie opowiadaj mi ta
kich rzeczy. Czego się boisz?

Ćhuttan objął ramieniem szyję dziewczyny.
— Taka okrutna i taka piękna — zamruczał.
— I tak ci nie zależy.
- Nie zależy mi? - pocałował ją. — Życie ze mnie ucieka. Umie

ram dla ciebie.
- Mówisz, że dla mnie umierasz, a żałujesz wydać na mnie 

cztery anny - powiedziała Abadi z przekąsem. - Widziałam już wie
lu, którzy marli z miłości, ale nie przypominam sobie, abym wi
działa jakikolwiek pogrzeb.

— Cztery anny? — zgorszył się Ćhuttan. — Ja ci ofiarowuję moje 
życie!

- A cóż ja zrobię z twoim nędznym życiem? - Abadi była bez
litosna.

— Czyż ono nie ma dla ciebie żadnej wartości? - spytał męż
czyzna.

— Za dużo gadasz — stwierdziła dziewczyna. - Jeśli masz w kie
szeni cztery anny, to daj mi je.
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— Moja matka nie dostała jeszcze swojej renty w tym miesiącu. 
Ale przysięgam, że pojutrze ci coś przyniosę! — odpowiedział Ćhut- 
tan.

- Więc póki co przestań zawracać mi głowę i idź sobie.
— Dobrze, ale pocałuj mnie jeszcze raz.
Mężczyzna objął Abadi, która skorzystała z okazji i wsunęła 

dłoń do jego kieszeni, po czym wyjęła stamtąd trzy pajsy, które 
Ćhuttan miał przy sobie.

— Błagam cię, nie zabieraj tych pieniędzy - przestraszył się 
młodzieniec. - Przysięgam na moją głowę, dała mi je moja starsza 
siostra, abym kupił jej puder i missi.

- Ja również przysięgam na twoją głowę, że ci ich nie oddam - 
oświadczyła Abadi.

- Po co ci teraz pieniądze? Pojutrze dostaniesz cztery anny.
— Kupię sobie omlety.
- Omlety za trzy pajsy? - wykrzyknął Ćhuttan. - Weź jedną, 

wystarczy ci.
- Za trzy pajsy będzie w sam raz - nie ustępowała dziewczyna. 

- Od kilku dni mam na nie straszną ochotę, ale pani mi zabroniła. 
Mówi, że się pochoruję. Kiedyś zjadłam w tajemnicy omletów za 
jedną annę i nic mi się nie stało.

- Pomyślałam wtedy: „Co za żarłok! Gdzie ona to wszystko 
mieści” — kontynuowała swoją opowieść Umrao. - Gdybym ja 
zjadła choć kawałeczek, z pewnością dostałabym niestrawności.

— Pewnie trafiła do pani podczas klęski głodu? - spytałem.
— To prawda - odrzekła moja rozmówczyni. - Matka sprzeda

ła mi ją za jedną rupię. Wcześniej nie miała nic w ustach przez trzy 
dni. Dałam jej pieniądze i trochę jedzenia. Było mi jej naprawdę 
żal, Mirzo Sahibie i nalegałam, żeby została ze mną, jednak nie 
chciała się zgodzić.

— Nieszczęsna kobieta... Pojawiła się jeszcze kiedyś?
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- Tak, kilkakrotnie. Była bardzo szczęśliwa, widząc jak dbam 
o jej córkę i błogosławiła mnie nieustannie. Odwiedzała nas zwykle 
raz czy dwa razy w roku. Robiłam dla niej co tylko mogłam. Ale 
potem przestała się pojawiać. Nie wiem nawet czy żyje, czy umarła.

- Z jakiej kasty się wywodziła? - zapytałem.
- Ptaszników.
— Ach, tak. No, ale wróćmy do naszej historii. Czy Ćuttan 

przyniósł jej w końcu te cztery anny?
- Nie mam pojęcia - odparła Umrao. - W każdym razie, kie

dy wyszedł, strasznie ją złajałam, odebrałam jej pieniądze i wyrzuci
łam ją na ulicę.

Naprzeciwko mojego salonu znajdowało się niewielkie miesz
kanie, które wynajmowała za dwie rupie miesięcznie młoda prosty
tutka o imieniu Husna. Abadi bardzo się z nią zaprzyjaźniła i prze
siadywała u niej całymi dniami. Przejmowała też od niej wszystkie 
złe nawyki.

Klienci Husny niczym się od niej nie różnili. Jeden przynosił 
jej w zamian za usługi pół funta puri smażonych w oleju, inny 
płacił koszem mango, które kupowało się po dwie anny za setkę; 
tego prosiła o kupon muślinu, tamtego bałamuciła dla pary aksa
mitnych pantofli. W czasie festynów i jarmarków towarzyszyło jej 
zawsze kilku drabów, noszących wielkie turbany oraz bufiaste koszu
le pod tunikami i dhoti lub zwykłe bawełniane spodnie. W rękach 
zawsze dzierżyli bambusowe kije, na szyjach nosili girlandy. Panna 
Husna prowadzała się z nimi, kręcąc tyłkiem. W „Gospodzie pod 
Jeleniem” wypijali butelkę bimbru i wytaczali się stamtąd chwiej
nie, tańcząc i śpiewając. Husna zwykle pozostawała w objęciach 
jednego, by po chwili zawisnąć u szyi innego. Przez całą drogę 
wrzeszczeli i przeklinali, popychali się, szturchali i okładali nawza
jem butami. Część z nich po drodze lądowała w rynsztoku i tylko 
kilku docierało ostatecznie na jarmark. Tam palili skręty z haszy
szem, potem zaś najprzytomniejszy z nich przejmował Husnę na 
wyłączność i zostawiając resztę na lodzie albo zabierał ją do siebie, 
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albo spędzał noc w jej mieszkaniu. Po zakończeniu imprezy kom
pania zbierała się pod balkonem Husny, wrzeszcząc, przeklinając 
i ciskając w okna grudy ziemi. Husny jednak zwykle nie było 
w domu, a jeśli nawet była, to zbyt zajęta innymi sprawami, aby 
zwracać uwagę na tę burdę. W końcu przychodzili policjanci i roz
pędzali bandę na mocy dekretu o nielegalnych zgromadzeniach.

Takiego stylu życia pragnęła również Abadi. Ja jednak nie 
mogłam na to pozwolić. W końcu uciekła ode mnie z niejakim 
Husajnem Alim, służącym u jednego z odwiedzających mnie ary
stokratów. Jednak kiedy przyprowadził ją do swego domu, jego 
żona rozpętała prawdziwe piekło i odeszła z hukiem. Husajn Ali był 
tak oczarowany Abadi, że nie dbał o to, iż żona go porzuciła, a jedy
nie o to, że nie miał mu teraz kto gotować. Panna Abadi nie miała 
pojęcia, jak rozpalić ogień, nie mówiąc o przygotowywaniu posił
ków. Spędziła tam jednak kilka miesięcy i nawet powiła dziecię - 
Bóg jeden zresztą wie czyje. Ale po dwóch miesiącach dziecko 
zmarło, żona Husajna Alego zaś zaczęła domagać się alimentów. 
Wyrokiem sądu mąż rnusiał jej płacić miesięcznie półtorej rupii. 
Jednak na służbie u nawaba zarabiał tylko trzy rupie — jakże miał 
więc sprostać temu wymaganiu? Żyli z tego, co Abadi zarobiła na 
boku — ale to również nie wystarczało pazernej z natury dziewczy
nie. Koniec końców porzuciła Husajna Alego i uciekła z młodzień
cem o imieniu Manę. Matka chłopaka, Pathanka i powszechnie 
znana rajfurka, prowadziła własny niewielki lupanar. Abadi stała się 
cennym do niego dodatkiem, Manę zaś przestał się liczyć w całej 
sprawie. Ale jeden z jego przyjaciół, niejaki Saadat, pod samym 
nosem Pathanki uwiódł Abadi i wykradł ją z lupanaru. Matka Sa- 
adata dla odmiany posiadała hodowlę kur, która znajdowała się na 
tyłach domu. Panna Abadi została zatrudniona do opieki nad 
owym kurnikiem i do pilnowania ptaków wypuszczonych na po
dwórze. Saadat wychodził rano do fabryki do pracy i cały dzień nie 
było go w domu. W tym czasie Abadi zaczęła romansować z pew
nym Muhammadem Bachszem, synem badylarki Kullu. Matka 
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Saadata nakryła ich i opowiedziała wszystko synowi, który sprawił 
Abadi tęgie lanie. Przyjaciel Muhammada Bachsza, niejaki Mijan 
Amir (kamerdyner nawaba Amira Mirzy), wielki kobieciarz, nakło
nił Abadi, żeby przeprowadziła się do niego. Tam dziewczyna za
częła „pocieszać” jego wszystkich znajomych, nieustannie przewija
jących się przez salon. Wtedy właśnie, jak pan to poetycko ujął, 
„rozkwitła w pełni”. Chora, stała się bezużyteczna dla Mijana Amira, 
który czym prędzej odesłał ją do szpitala, gdzie od tamtego czasu 
przebywa. Jeśli życzy pan sobie, zaraz po nią poślę.

- Pani daruje — skłoniłem się z kurtuazją.
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Rozdział XI

Spełnione zostało mej duszy pragnienie 
Nie pragnę już więcej - oto ukojenie

T
o był pierwszy czwartek miesiąca radźab. Jako że nie mia
łam żadnego szczególnego zajęcia, postanowiłam odbyć 
krótką pielgrzymkę do miejscowej dargi upamiętniającej 
męczeńską śmierć Hazrata Abbasa. Kiedy wczesnym wieczorem 

dotarłam na miejsce, był tam już zgromadzony wielki tłum wier
nych. Spędziłam nieco czasu, spacerując w publicznej części dargi*, 
zapalając lampki i składając ofiary. Wysłuchałam elegii śpiewanej 
przez jednego z mężczyzn. Następnie pojawił się mułła, który od
czytał fragmenty z hadisów. Po odprawieniu nakazanych rytuałem 
obrządków żałobnych, ludzie zaczęli rozchodzić się do domów. 
Odmówiłam ostatnią modlitwę i też zaczęłam się zbierać do powro
tu. Dotarłam do bramy, gdy przyszło mi na myśl, że może warto 
byłoby zajrzeć również do tej części dargi, która przeznaczona była 
wyłącznie dla kobiet. Większość z nich powinna mnie wszak rozpo
znać, zarówno z uwagi na sławę, jaką cieszyły się moje wykonania 
pieśni lamentacyjnych, jak i ze względu na związki łączące mnie 
z dworem królewskim za regencji Maliki Kiśwar. Porozmawiam 
z kilkoma z nich, może też nadarzy się okazja do umówienia kolej
nych spotkań. Zaciągnęłam zasłony w moim palankinie i kazałam 
się zanieść do bramy wiodącej do kobiecej części dargi. Tam straż
niczka pilnująca bramy pomogła mi wysiąść z palankinu i zapro
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wadziła mnie do środka. Przeczucia mnie nie zawiodły — kiedy 
tylko weszłam do środka, wiele kobiet podeszło, aby się ze mną 
przywitać, pożalić się na moją długotrwałą nieobecność czy na 
przerażające wydarzenia z czasu powstania. Rozmawiałyśmy długo 
i zrobiło się bardzo późno. Miałam właśnie zamiar opuścić to miej
sce, gdy ujrzałam, że z sąsiedniego dziedzińca nadchodzi begam 
z Kanpuru, ubrana w wytworne, bogato haftowane szaty, w towa
rzystwie kilku służących. Jedna z nich podtrzymywała szerokie 
mankiety spodni begam, chroniąc je przez błotem, druga trzymała 
wachlarz, kolejna niosła dzbanek z wodą i pandan. Jeszcze inna 
dzierżyła tacę ze słodyczami, które miały zostać rozdane biedocie. 
Dostrzegłszy mnie z pewnej odległości, begam podbiegła i z radości 
chwyciła mnie za ramiona.

- Dzięki niech będą Allahowi! - wykrzyknęła. — Nareszcie! Je
steś okrutna! Zniknęłaś z Kanpuru bez słowa i dopiero dziś udało 
mi się znów cię ujrzeć. A i to jest dziełem przypadku!

— Cóż mogę rzec — powiedziałam przepraszającym tonem. — 
Owego ranka, po nocnym przyjęciu w pani ogrodzie, przyjechali 
po mnie pewni ludzie z Lakhnau i zabrali mnie z powrotem. Potem 
nadeszło powstanie, zresztą oszczędzę pani opowieści o tym, co się 
ze mną działo od tamtej pory. Ja nie miałam pani adresu, pani nie 
miała pojęcia, gdzie mnie szukać.

- Nieważne - przerwała begam. — Teraz obie jesteśmy w La
khnau.

- Nie tylko w Lakhnau, ale i w tym samym miejscu — odpar
łam.

— Koniecznie musisz mnie odwiedzić — rzekła begam.
— Z największą przyjemnością. Gdzie pani mieszka?
- W Ćaupatii. Wszyscy tam znają nawaba.
Już miałam zapytać, którego nawaba, gdy wtrąciła się jedna ze 

służących, mówiąc: „Każdy w Ćaupatii wie, gdzie mieszka nawab 
Muhammad Taki Chan”.
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- Będzie mi bardzo miło odwiedzić panią - skinęłam głową. - 
Mam tylko nadzieję, że nawab nie będzie miał nic przeciwko temu.

- Z pewnością nie - odparła begam. — To nie jest człowiek te
go typu. Poza tym opowiedziałam mu dokładnie co się wydarzyło 
owej nocy w ogrodzie. Sam później polecił, aby odszukano cię 
w Kanpurze. Do dziś często o tobie wspomina.

- Przyjdę zatem na pewno — obiecałam.
- Kiedy? — dopytywała begam. - Chcę mieć twoje słowo.
— W przyszły czwartek — zaproponowałam.
— Czyżbyś była jednym z duchów, które, jak powiadają, na

wiedzają świat właśnie w czwartki? - spytała begam i dodała: - Do 
czwartku jest cały tydzień. Dlaczego nie przyjdziesz wcześniej?

- Dobrze, zatem w poniedziałek.
- Przyjdź w niedzielę - poprosiła kobieta. — Mój mąż będzie 

wtedy w domu. W poniedziałek zaś ma przyjść z wizytą pewien 
Anglik.

— W porządku. Przyjdę w niedzielę, może być pani pewna — 
potaknęłam.

- O jakiej porze mogę się ciebie spodziewać? - zapytała begam.
— O dowolnej, pani — odparłam. — Odpowiada mi każda pora. 

Nie mam w domu żadnych zajęć.
— Gdzie znajduje się twój dom? - dopytywała begam.
- Na Ćauku, niedaleko Bramy Sajjida Husajna Chana.
- Wyślę więc po ciebie jedną ze służących. Pomoże ci trafić do 

naszego domu — zaproponowała begam.
Podziękowałam, a kiedy się żegnałyśmy zapytałam jeszcze:
- Jak miewa się pani mały synek?
- Nabban - uśmiechnęła się begam. - Ma się świetnie, oby 

Allah miał go w opiece. A więc pamiętasz o nim?
- Oczywiście, jakże mogłabym go zapomnieć! - potwierdzi

łam. - Tylko że rozmawiałyśmy o innych sprawach i za każdym 
razem, gdy chciałam o niego zapytać, coś stawało na przeszkodzie.
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- Jest zdrów i coraz starszy. Zobaczysz go, kiedy przyjdziesz 
w odwiedziny.

- Nie będę mogła spać w oczekiwaniu na ten moment - rze- 
kłam.

— Do zobaczenia więc. Tylko tym razem przyjdź na pewno!
W tym momencie jedna z kobiet towarzyszących begam, wi

dząc, że rozmowa może dalej się przeciągać, zwróciła uwagę, iż 
tragarze oczekujący przy palankinie zaczynają się niecierpliwić. 
Każda z nas wyruszyła więc w drogę powrotną.
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Rozdział XII

Choć rozmyślamy o nich i we dnie, i w nocy 
Tajemnic tego świata nigdy nie pojmiemy

W
prawdzie wyprowadziłam się z domu Chanam i za
mieszkałam osobno, jednak dopóki żyła, postrzegałam 
ją jako moją opiekunkę, a ona również bez wątpienia 
darzyła mnie wyjątkowym uczuciem. Chanam zgromadziła ogrom

ny majątek i przyszedł taki czas, kiedy mogła przestać troszczyć się 
o przychody. Na starość całkiem już nie dbała o doczesne sprawy - 
nie interesowało jej ile zarabiają pozostające pod jej opieką dziew
częta, choć wciąż były jej one bardzo bliskie i zawsze niechętnie się 
z nimi rozstawała. Ja byłam jedną z jej ulubienic. Bismillah przy
sporzyła jej wiele cierpień i Chanam darzyła ją niechęcią, żeby nie 
powiedzieć nienawiścią, mimo iż była to jej własna córka. Churszid 
Dźan wróciła do domu Chanam po powstaniu. Amir Dźan miesz
kała osobno, jednak często przychodziła w odwiedziny.

Pokój, który Chanam przydzieliła mi wiele lat wcześniej, zaw
sze pozostawał do mojej dyspozycji. Wciąż znajdowały się w nim 
należące do mnie rzeczy i ja miałam do niego klucz. Mogłam tam 
przychodzić i przebywać wedle własnego uznania. Niezależnie od 
tego, gdzie w danym roku mieszkałam, rytuały żałobne związane 
z obchodami muharram zawsze świętowałam w tym właśnie pokoju. 
W domu Chanam aż do jej śmierci stała tazija podpisana moim 
imieniem.
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Następnego dnia po moim czwartkowym spotkaniu z begam 
otrzymałam informację, że Chanam źle się czuje i pragnie mnie 
zobaczyć. Natychmiast posłałam po palankin. Spędziłam z Chanam 
nieco czasu, wychodząc zaś, pomyślałam, że skorzystam z okazji 
i zabiorę niektóre elegantsze ubrania. Otworzyłam drzwi i weszłam 
do swojego pokoju. Był pełen pajęczyn, na łóżku zalegała gruba 
warstwa kurzu. Zrolowane dywany i dastarchany odsłoniły podłogę 
pokrytą teraz śmieciami. Ujrzawszy ten smutny widok, zaczęłam 
wspominać dawne dni, kiedy mój pokój był tak ładnie urządzony 
i zawsze schludny: kurze zamiatano cztery razy w ciągu dnia, po
ściel regularnie trzepano, nigdzie nie było nawet jednego pyłku. 
Obecnie panował w nim taki bałagan, że nie miałam najmniejszej 
ochoty przebywać tam ani chwili dłużej. Na łóżku, na którym zwy- 
kłam była sypiać, teraz nie postawiłabym nawet stopy. Kazałam 
służącemu omieść pajęczyny, własnoręcznie rozwinęłam dywan, 
który następnie ułożyliśmy na właściwym miejscu. Rozścieliliśmy 
na podłodze białe płótna, poleciłam też porządnie wytrzepać mate
rac. Potem ustawiłam pandan, toaletkę i spluwaczkę tak, jak za 
dawnych dni, porozkładałam poduszki i usiadłam na moim łóżku. 
Żując pan, który przygotował dla mnie służący, od niechcenia 
przyglądałam się odbiciu własnej postaci w lustrze. Napłynęły 
wspomnienia dawnych dni - dni mojej młodości. Zaczęłam przy
pominać sobie swoich klientów i patronów: zdrożne swawole Gau- 
hara Mirzy, głupotę Raszida Alego, szczerą miłość, jaką darzył mnie 
Fajzu, przystojnego Nawaba Sułtana - jednym słowem wszystkich 
tych, którzy spędzali ze mną czas w tym pokoju, przemienionym 
teraz przez moje wspomnienia w rodzaj latarni czarnoksięskiej. Gdy 
jeden obraz znikał, w jego miejsce natychmiast pojawiał się inny, 
a kiedy wszystkie już przesunęły się przed moimi oczami, cały pro
ces rozpoczął się od początku. Tym razem każda wizja pozostawała 
przede mną nieco dłużej, wspominałam szczegóły i wydarzenia 
związane z każdą z kolejnych postaci. Zaczęło kręcić mi się w gło
wie i widziałam już tylko kilka obrazów, a każdy z nich rozszczepiał 
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się na wiele innych, nowych, przywoływanych przez tę latarnię 
magiczną - mój pokój, który zdawał się rozsnuwać wokół mnie 
swoje czary. Oglądałam teraz wszystkie wydarzenia mojego życia. 
Oto moja pierwsza w życiu mudźra i Nawab Sułtan, i ja po raz 
pierwszy przed nim tańcząca, po raz pierwszy tonąca w jego spoj
rzeniu; następny dzień i jego służący przynoszący mi wiadomość; 
intymne wizyty urozmaicane wyszukaną konwersacją i recytacją 
poezji; brutalne wtargnięcie Chana Sahiba; awantura i Nawab Suł
tan strzelający z pistoletu; Chan Sahib leżący na podłodze; ofiarny 
Śamśer Chan, gotów popełnić samobójstwo, aby ocalić honor swo
jego pana; przybycie naczelnika policji i odesłanie Chana Sahiba do 
domu; potem długa nieobecność Nawaba Sułtana; spotkanie pod
czas występu, liścik przesłany przez chłopca i odnowienie intymnej 
znajomości w domu przyjaciela w Nawazgandź. Obrazy były tak 
żywe, że zdawało się, iż wszystkie wydarzenia miały miejsce zaled
wie dzień wcześniej. Raz po raz kolejne sceny rozgrywały się przed 
moimi oczami, jednak wszystko urywało się w momencie, kiedy 
wspominałam ostatni list, jaki przesłał mi przez służącego Nawab 
Sułtan. Miałam wrażenie, że czegoś brakuje, ale gdy próbowałam 
odtworzyć w pamięci kolejne wydarzenia, mój sen na jawie został 
gwałtownie przerwany okrzykiem służącego: „Proszę uważać! Ma 
pani jakiegoś robaka na dupatcie!”.

Poderwałam się z miejsca, zrzuciłam dupattę z ramion i strzą- 
snęłam na ziemię stonogę, która błyskawicznie zniknęła pod łóż
kiem. Służący podniósł je i wtedy w miejscu, gdzie stała jedna 
z nóg mojego łóżka ujrzałam pięć złotych monet!

- Co to jest, na Boga? — zawołał mężczyzna z najwyższym 
zdumieniem.

— To są aśrafi — odpowiedziałam, wspominając w duszy, jak 
sama ukryłam monety w tym miejscu.

- Ale skąd one się tutaj wzięły - nie mógł nadziwić się służący.
- Zapewne to stonoga przemieniła się w złoto - odparłam, 

śmiejąc się.
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Mężczyzna z pewnym wahaniem podniósł monety i wręczył 
mi je.

- Czyżby dom Chanam uniknął splądrowania podczas po
wstania? — zapytałem.

— Ależ skąd - odrzekła Umrao - ograbiono go tak samo, jak 
inne domy. Nikomu jednak nie przyszło do głowy zaglądać pod 
moje łóżko.

- To całkiem możliwe - zgodziłem się.
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Rozdział XIII

Na cóż zazdrość, skoro tęsknoty ogień dziś ugaszę? 
Gdy spotkam mą rywalkę, spotkam też i ukochanego!

W
 niedzielę służąca begam przybyła po mnie wraz z traga
rzami i palankinem już o ósmej rano i zaczęła mnie 
nękać. Jeszcze w zasadzie nie wstałam z łóżka ani nie 

wypaliłam porannej hukki, a ona już nalegała bym się pospieszyła. 
Powiedziałam, że chcę coś zjeść przed wyjściem, ale wyjaśniła mi, 
że begam wydała jasne dyspozycje, abym nie jadła śniadania w do
mu. Zapytałam o nawaba i dowiedziałam się, że wyjechał do ma
jątku na wieś i wróci dopiero wieczorem. Służąca oznajmiła, że jej 
pani oczekuje mnie z niecierpliwością, gdyż będziemy miały wiele 
spraw do omówienia, dlatego powinnam wyruszyć jak najszybciej. 
Umyłam się więc prędko, uczesałam i zaplotłam włosy, założyłam 
ubranie i w towarzystwie starszej służącej opuściłam dom.

Gdy dotarłam na miejsce zastałam begam czekającą na mnie 
ze śniadaniem. Rozłożono dastarchany i zasiadłyśmy wspólnie do 
wykwintnego posiłku - były tam parathy, korma, kilka rodzajów 
curry, śmietanka, ryż najlepszego gatunku, wyśmienite ćatni, konfi
tura jabłkowa i chałwa. W pewnej chwili begam odezwała się do 
mnie szeptem:

- Pamiętasz zupę z soczewicy i jęczmienne rod, którymi nas 
karmiono w domu Karima?

- Ciiiicho - odszepnęłam. - Ktoś może usłyszeć.
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- I co z tego? Myślisz, że ludzie nie wiedzą? - odparła po cichu 
Ram Dei. - Matka nawaba (oby spoczywała w pokoju) kupiła mnie 
dla swojego syna.

- Na miłość boską, mów ciszej. Porozmawiamy, jak będziemy 
same — upomniałam ją ponownie.

Skończyłyśmy posiłek, obmyłyśmy usta, uraczyłyśmy się pa
nem, a służąca przyniosła i zapaliła hukki. Begam odesłała wszyst
kich pod byle pretekstem i wtedy zapytałam:

- Jak mnie poznałaś?
- Rozpoznałam cię już w Kanpurze, w tym samym dniu, 

w którym zobaczyłam cię po raz pierwszy - zaczęła wyjaśniać Ram 
Dei. - Najpierw zastanawiałam się, skąd cię znam. Byłam przeko
nana, że już cię wcześniej widziałam, ale nie mogłam sobie przy
pomnieć gdzie. Myślałam, myślałam, szukałam w pamięci, ale nie 
mogłam sobie przypomnieć. Traf chciał, że miałam wtedy służącą 
o imieniu Kariman. Spojrzałam na nią i skojarzyło mi się imię tego 
drania Karima. I już wiedziałam, że wcześniej widziałam cię właśnie 
w domu Karima.

- Ja także się zastanawiałam — wyznałam. — Długo nie byłam 
pewna skąd cię znam. Ale mam bliską znajomą, Churszid, która 
jest trochę do ciebie podobna. Ilekroć patrzyłam na jej twarz, przy
pominałam sobie o tobie.

— Posłuchaj więc mojej historii — powiedziała Ram Dei i za
częła opowiadać. — Po tym, jak zostałyśmy rozdzielone, sprzedano 
mnie matce nawaba, Umdat un-Nisie Begam. Ja miałam wtedy 
dwanaście lat, nawab szesnaście. Jego ojciec, pozostając z żoną 
w separacji, mieszkał w Kanpurze i planował ożenić syna z córką 
swojej siostry, która mieszkała w Delhi. Jednak matka nie zgadzała 
się na ten mariaż, chciała bowiem, aby syn poślubił córkę jej brata. 
Brak porozumienia w sprawie małżeństwa młodego nawaba spotę
gował tylko niechęć, jaką jego rodzice od dawna żywili do siebie 
nawzajem. Zanim jednak konflikt zdążył rozgorzeć w pełni, ich syn 
gwałtownie podupadł na zdrowiu i lekarze zalecili, aby czym prę
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dzej go ożenić, w przeciwnym bowiem przypadku groził mu obłęd. 
Ślub jednak w takiej sytuacji był całkowicie wykluczony. I wtedy 
właśnie na scenie pojawiłam się ja.

Spodobałam się od razu młodemu nawabowi. W rzeczywisto
ści polubił mnie tak bardzo, że bez ogródek sprzeciwił się obu pla
nowanym przez rodziców małżeństwom. Wkrótce potem zmarła 
jego matka, kilka lat później ojciec. Każde z nich pozostawiło od
rębny majątek, nawab zaś, jako jedyny syn i spadkobierca, odzie
dziczył wszystko.

Oby Bóg mu błogosławił, bo dzięki niemu posiadam tak wy
soką pozycję i mogę wieść wspaniałe życie. Nawab otacza mnie taką 
miłością, jakbym była jego prawowicie poślubioną żoną. Nigdy nie 
widziałam, aby spojrzał pożądliwie na jakąkolwiek inną kobietę. Co 
robi, gdy przebywa poza domem i spędza czas z przyjaciółmi, pozo
staje jego prywatną sprawą. Jest w końcu mężczyzną i ja nie mam 
zamiaru śledzić jego poczynań.

Bóg dał mi wszystko, czego pragnęłam. Chciałam mieć dziec
ko i z jego łaski mam syna. Teraz jedyne, czego pragnę, to patrzeć 
jak Nabban wyrasta na mężczyznę, znaleźć mu żonę i niańczyć 
wnuki. I kiedy umrę jako szczęśliwa kobieta, nawab pochowa mnie 
a moje prochy otrzymają błogosławieństwo jego dłoni. A teraz 
zdradź mi, jakie były twoje losy - zakończyła swoją opowieść Ram 
Dei.

Gdy słuchałam jej historii ogarnął mnie przejmujący smutek 
na myśl o moim własnym fatum. W skrytości ducha zazdrościłam 
szczęścia, jakie stało się jej udziałem i którego mnie zabrakło, gdy 
los rzucił mnie do domu prostytutki. Potem opowiedziałam Ram 
Dei pokrótce moje dzieje, które pan, Mirzo Sahibie, już poznał.

Wreszcie skończyłyśmy naszą prywatną pogawędkę i begam 
poleciła przynieść tablę, sitar i tampurę. Przyszedł czas na śpiew 
i muzykę. Gdy byłyśmy same, ona była dla mnie Ram Dei a ja dla 
niej Amiran. W obecności innych ona na powrót stawała się begam 
sahibą, ja zaś - Umrao Dźan. Nasz koncert trwał kilka godzin.
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Begam całkiem dobrze radziła sobie z grą na sitarze i podejmowała 
melodię, gdy ja milkłam. Jedna ze służących miała natomiast pięk
ny głos i uprzyjemniała nam swym śpiewem spotkanie, które 
w miłym nastroju kontynuowałyśmy aż do wieczora.
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Rozdział XIV

Ach, lepiej skrywać spojrzenie oczu zakochanych 
By go nikt nie dostrzegł i w tłumie plotki nie rozgłosił

W
czesnym wieczorem zaanonsowano powrót nawaba.
Nasze prywatne spotkanie dobiegło końca. Tablę, tam- 
purę i pozostałe instrumenty odniesiono na miejsce, 

a te z kobiet, które przestrzegały pardy, opuściły salon, udając się 
do kobiecych apartamentów. Ja także usiadłam w odpowiednim 
miejscu, odsuwając się od begam na przewidziany obyczajem dy
stans. Siedziałyśmy, wpatrując się w drzwi pokoju i oczekując przy
bycia pana domu. W końcu służąca uniosła kotarę w drzwiach, 
obwieszczając donośnym głosem: „W imię Allaha litościwego 
i miłosiernego” i pojawił się nawab we własnej osobie.

„Mój Boże” - zawołałam w duszy, widząc jego twarz. - „Toż to 
on! Cóż za zrządzenie losu postawiło przede mną Nawaba Sułtana!”

Nawab utkwił spojrzenie w mojej twarzy, w pierwszym mo
mencie nieco zaskoczony. Po chwili, wciąż mi się przyglądając, 
ruszył w kierunku swojego miejsca. Ja także patrzyłam na niego:

Gdy na niego patrzę, ogarnia mnie zdumienie 
On widzi poruszenie i udrękę w mych oczach

Mężczyzna przeszedł przez salon, nie odrywając ode mnie 
wzroku. Begam odezwała się do niego:
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- Spójrz, kto jest tutaj z nami. To Umrao Dźan, która w Kan- 
purze...

- Tak, wspominałaś o niej niedawno - odparł Nawab, udając, 
że mnie nie zna, po czym dopełniając zwyczajowych formalności 
zasiadł na swoim miejscu. Begam przyłączyła się do niego i usiadła 
obok, zachowując jednak nieznaczny dystans.

Zmierzchało. Służąca ustawiła dwie lampy, które świeciły bia
łym światłem. Begam zaczęła zwijać pan, nawab zaś rzucał na mnie 
od czasu do czasu ukradkowe spojrzenie. Ja również popatrywałam 
na niego, ale żadne z nas nie było w stanie się odezwać. Jednak 
choć usta pozostały nieme, nasze oczy mówiły więcej, niż mogłyby 
wyrazić słowa — wszystkie żale i skargi, sekrety i niedomówienia.

Nareszcie nawab przemówił, zwracając się do mnie w bardzo 
formalny sposób:

— Umrao Dźan, jesteśmy pani niezwykle wdzięczni. Tamtej 
nocy w Kanpurze uchroniła pani nasz dom przed splądrowaniem.

- Dlaczego wprawia mnie pan w zakłopotanie - odpowiedzia
łam. - To był tylko przypadek.

- Przypadek czy nie, jednak to pani nas ocaliła — rzekł nawab. 
- W domu niewiele było cennych rzeczy, znajdowały się tam jed
nakże ważne dokumenty.

- Ale czyż wasza wysokość doprawdy rnusiał zostawić kobiety 
same w tej dziczy i wyjechać? — spytałam.

- Nie miałem wyboru — odparł mężczyzna. — Król skonfisko
wał mój majątek w Lakhnau i musiałem udać się do Kalkuty, aby 
odbyć w tej sprawie spotkanie z Generalnym Gubernatorem. Wy
ruszałem w tak wielkim pośpiechu, że nie zdołałem poczynić nie
zbędnych przygotowań ani dla siebie, ani dla mojej rodziny. Zabra
łem ze sobą tylko Śamśera Chana i jeszcze jednego służącego.

— Jednak tamten dom znajduje się na takim odludziu, iż można 
było przewidzieć, że wydarzy się to, co się wydarzyło - zauważyłam.

- Wcześniej nigdy nie mieliśmy tam żadnych kłopotów — wy
jaśnił nawab. - Ale ów incydent miał miejsce tuż przed wybuchem 
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powstania. Pewnie dlatego różne typy spod ciemnej gwizdy czuły 
się całkiem bezkarne. W całym kraju szerzyło się wtedy bezprawie.

Podano kolację, którą zjedliśmy wszyscy razem. Później zapa
lono hukki, uraczyliśmy się panem, a gdy nawab poprosił, abym 
zaśpiewała, wybrałam następujący gazal:

Na łożu śmierci leżąc nie o bólu pamiętam 
Lecz wdzięki niewiernej kochanki pamiętam

Miłości ani wierności nie pamiętam 
Jeśli cokolwiek pamiętam - okrucieństwo pamiętam

Noc w rozłące mogłaby minąć bez bólu
Lecz twoje długie kręte loki pamiętam

Chociaż z dala od ciebie, wciąż cię wspominam 
Lecz częściej niż o tobie, o śmierci pamiętam

Nie pytaj, czemu grzech miłości tak zachwycający 
Nawet gdy raju dostąpię, torturę ową pamiętam

O uzdrowicielu, podaj mi dawkę trucizny 
Widzisz, że o lekarstwie dla siebie pamiętam

Nie przypominam sobie więcej wersów, poza jeszcze ostatnim:

Czy imię tego, kto gazal ułożył jest... 
Czemu dziś o porannym wietrze znów pamiętam?

Nadszedł kolejny monsun, bez przerwy chlustało deszczem. 
Nastał sezon zbioru mango. Całe towarzystwo zgromadziło się 
w moim pokoju - spośród prostytutek były tam Bismillah Dźan, 
Amir Dźan, Bega Dźan i Churszid Dźan. Męską kompanię stano
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wili Nawab Babban, Nawab Ćhuttan, Gauhar Mirza, Asik Husajn, 
Tafazzul Husajn, Amdźad Ali oraz Akbar Ali Chan. Trochę śpie
waliśmy, trochę rozmawialiśmy, aż w pewnym momencie Bismillah 
wykrzyknęła:

- Słuchajcie! Siedzimy tu cały dzień i śpiewamy. A może by 
tak przygotować kilka potraw odpowiednich na tę pogodę i świę
tować nadejście monsunu?

- Ależ - zaoponowałam - możemy kazać przynieść z bazaru 
wszystko, na co mamy ochotę.

— Zamawiać jedzenie z bazaru? — skrzywiła się Churszid. — 
Toż to sama przyjemność własnoręcznie gotować!

- Moje drogie - wtrąciła się Amir Dźan - może wam sprawia 
przyjemność tłuczenie się garnkami i patelniami. Ale ja w życiu 
niczego nie gotowałam i nie wiem, co może być zabawnego w szy
kowaniu jedzenia.

- Racja, zamówmy coś z bazaru — poparła ją Bega Dźan.
— Co z wami, dziewczęta? — zapytałam. — Jesteście wszystkie 

takie głodne?
- Ja nie jestem wcale głodna - odparła Bega - spytaj Bismil

lah, to był jej pomysł.
- W taki dzień, jak dziś, trzeba zrobić coś wyjątkowego - do

magała się Bismillah.
— Słuchajcie! — zaproponowałam. — Może wybierzemy się nad 

jezioro Bachszi i urządzimy piknik?
- Doskonały pomysł! - przytaknęła Bismillah
- I miła wycieczka - przyłączyła się Churszid.
- Jedziemy wszyscy! — zawołała z entuzjazmem Bega.
— Bierzmy się więc za pakowanie rzeczy — zaordynowałam.
Zamówiliśmy trzy powozy i kazaliśmy załadować wszelkie na

czynia i utensylia niezbędne do przyrządzenia i spożycia posiłku. 
Zabraliśmy też dwa niewielkie namioty, które Nawab Babban po
lecił przywieźć ze swojego domu, i tak obładowani wyruszyliśmy 
w drogę. Gdy już przejechaliśmy na drugą stronę Gomti, Bega 
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Dźan zaczęła śpiewać popularną hinduską piosenkę: „Ach, kto 
zawiesił huśtawkę na gałęzi drzewa mango?”. Jej śliczny głos i spo
sób, w jaki śpiewała, wywołały w moim sercu wielkie wzruszenie.

Wyjechaliśmy poza granice miasta i naszym oczom ukazał się 
wspaniały krajobraz. Ze wszystkich stron otaczała nas świeża, bujna 
zieleń. Na niebie kłębiły się chmury, z których nieprzerwanie pły
nęły potoki deszczu. Woda spływała po liściach drzew, rozlewała 
się, występując z rowów i strumieni. To była pora, gdy pawie tań
czą i kukułki pokrzykują* ukryte wśród gałęzi. Wśród rozmów 
i śmiechów dotarliśmy nad jezioro, rozłożyliśmy dywany w altanie, 
po czym rozpaliliśmy paleniska i zaczęliśmy smażyć puri. Nawab 
Ćhuttan narzucił przeciwdeszczowe okrycie i wybrał się na polo
wanie, zaś Gauhar Mirza przytargał wielki kosz świeżych mango. 
W międzyczasie służący rozstawili namioty i dla większej wygody 
przynieśli leżanki z pobliskiej wioski. Wszyscy z ochotą zabraliśmy 
się za świeże owoce, których było całe mnóstwo i wśród śmiechów 
taplaliśmy się w kałużach.

Każdy robił to, na co miał ochotę. Niektórzy mocowali się ze 
sobą, ślizgając się i przewracając na mokrej ziemi, cali upaćkani 
błotem, które jednak bez trudu spłukiwały strugi padającego wciąż 
deszczu. Bardziej ostrożni, jak Bega Dźan, siedzieli pod osłoną 
namiotów. Bismillah podeszła do niej od tyłu i znienacka wysma
rowała jej twarz sokiem z mango. To dopiero był zabawny widok - 
wrzeszcząca Bega Dźan i całe towarzystwo pokładające się ze śmie
chu!

Nie wiadomo skąd pojawiły się trzy młode cyganki. Poprosili
śmy je, aby dla nas zaśpiewały. Towarzyszył im mężczyzna fanta
stycznie grający na bębnie. Normalnie dla osób o gustach wyrafi
nowanych jak nasze ich śpiew i taniec nie byłyby niczym interesu
jącym. Jednak w takim miejscu i w takiej atmosferze wszystko zda
wało się idealnie do siebie pasować. Na godzinę przed zachodem 
niebo wypogodziło się i wyjrzało słońce. Na wszelki wypadek każdy 
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z nas zabrał z domu ubranie na zmianę. Teraz przebraliśmy się 
i ruszyliśmy na przechadzkę po okolicy.

Poszłam sama w stronę pobliskiego zagajnika. Zachodzące słoń
ce przeświecało przez gęste i splątane korony drzew, a przebijające 
się poprzez zieleń złote promienie stwarzały niezwykłą atmosferę. 
Gdzieniegdzie rosły dzikie kwiaty. Ptaki podlatywały to tu, to tam, 
szukając wśród zieleni miejsca na nocny spoczynek. Przed sobą 
widziałam jezioro - woda oświetlona blaskiem słońca wyglądała 
niczym płynne złoto. Stojąc pod osłoną liści, przyglądałam się sce
nerii, jaką tworzyły wokół ostatnie słoneczne promienie. Na niebie 
zaczęła pojawiać się wieczorna zorza. Która wrażliwa kobieta myśla- 
łaby w takiej chwili o powrocie do namiotu! Oglądając te cuda, nie 
zdawałam sobie sprawy, dokąd wędruję. Szłam przed siebie, aż 
trafiłam na błotnistą drogę, gdzie natknęłam się na kilkoro wie
śniaków. Jeden dźwigał na ramieniu pług, drugi prowadził wołu. 
Podążała za nimi mała dziewczynka poganiająca stadko krów 
i bawołów oraz chłopiec prowadzący gromadę owiec i kóz. Przeszli 
obok mnie, by wkrótce zniknąć mi z oczu. Znów byłam całkiem 
sama. Nie wiem dokładnie dlaczego, ale poszłam tą drogą, sądząc, 
że w ten sposób dojdę nad jezioro. Zaczęło robić się ciemno, słońce 
niemal całkiem zaszło. Przyspieszyłam kroku i niebawem doszłam do 
pustelni fakira. Siedzieli tam jacyś ludzie i palili hukkę. Dowiedzia
łam się od nich, że droga, którą idę, prowadzi w stronę Lakhnau, 
natomiast jezioro zostało za mną po prawej stronie i aby do niego 
dotrzeć powinnam zejść z drogi i pójść na przełaj przez pola. Do
szłam do jakiegoś strumienia. Nieco dalej po jego drugiej stronie 
rosło kilka drzew. Pod nimi ujrzałam osobnika ubranego w brudne 
dhoti i pikowany kaftan obwiązany w pasie kawałkiem materiału, 
który wykopywał coś z ziemi przy pomocy motyki. Nasze oczy 
spotkały się. W pierwszym momencie nie byłam w pełni przekona
na, ale gdy przyjrzałam mu się uważniej, wiedziałam już z całą 
pewnością. To był on! Chciałam odwrócić wzrok, a jednak wpa
trywałam się w niego jak zahipnotyzowana, pozbawiona wszelkich 
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wątpliwości. Byłam bliska omdlenia i pewnie byłabym upadła bez 
zmysłów, gdyby z oddali nie dobiegł do mych uszu głos Salara 
Bachsza, jednego ze służących Akbara Alego Chana, który został 
wysłany, aby mnie odnaleźć. Dilawar Chan, który stał przede mną, 
odłożył motykę i przyglądał mi się z równą uwagą, z jaką ja przy
glądałam się jemu. Na szczęście jednak nie mógł mnie rozpoznać. 
Ja za to rozpoznawałam go doskonale.

Usłyszawszy głos Salara Bachsza, Dilawar Chan ruszył biegiem 
w kierunku strumienia. W tym momencie służący dotarł do mnie. 
Trzęsłam się cała, oniemiała ze zgrozy, nie mogąc z przerażenia 
dobyć głosu.

- Co panią tak przestraszyło? - zapytał Salar Bachsz, widząc 
mnie w tym stanie.

Wskazałam ręką kępę drzew po drugiej stronie strumienia. Sa
lar Bachsz popatrzył we wskazanym kierunku:

— Nic strasznego tam nie ma — powiedział. — Leży tylko moty
ka. Ach, pewnie pomyślała pani, że ktoś kopał grób? Ale gdzie się 
ten ktoś podział?

Wciąż nie byłam zdolna wypowiedzieć ani słowa. Wskazałam 
jedynie ręką w kierunku strumienia.

- Pewnie poszedł do chaty pociągnąć sobie z hukki - stwier
dził Salar Bachsz. - Chodźmy. Nawab Ćhabban ustrzelił całe mnó
stwo dzikich kaczek i wszędzie pani szukał. Pani tymczasem prze- 
padła bez śladu. Całe szczęście, że tutaj trafiłem — inaczej nie odna
lazłaby pani drogi w ciemności.

Nadal nie odzywałam się ani słowem. Salar Bachsz też wresz
cie zamilkł i po jakimś czasie, idąc na przełaj przez pola, dotarliśmy 
nad jezioro.

Postanowiono, że zostajemy na noc. Kiedy uporaliśmy się już 
z kolacją, opowiedziałam o całym zdarzeniu Akbarowi Alemu.

— Dobrze mu się przyjrzałaś? — dopytywał Akbar Ali Chan. — 
To na pewno był ten Dilawar Chan? Ten z Fajzabadu? Jest za nim 
rozesłany list gończy. Szkoda, że nie powiedziałaś wcześniej, mogli
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byśmy drania złapać. Zasłużylibyśmy się i dostalibyśmy tysiąc rupii, 
jakie rząd wyznaczył w nagrodę za schwytanie go. A co on tam

:opywał?
— Skąd mam wiedzieć — odparłam. — Mam nadzieję, że własny 

grób.
— Bledniesz na sam dźwięk jego imienia — zauważył Akbar Ali. 

— Cóż on może ci teraz zrobić?
— Pewnie zakopał tam coś podczas powstania i teraz po to 

wrócił - odrzekłam, starając się kontrolować własne emocje.
- Chodźmy więc sprawdzić.
- O nie, ja tam nie wrócę! - oświadczyłam stanowczo.
-Ja pójdę. Zabiorę ze sobą Salara Bachsza.
— Po co tam pójdziesz? Na pewno już zdążył wykopać to, po 

co przyszedł i zniknąć.
- Idę i nie ma dyskusji - uciął zdecydowanie Akbar Ali Chan.
Ostatnie zdanie wypowiedziane zostało dosyć głośno. Siedzie

liśmy obok namiotu Nawaba Ćabbana i Bismillah, którzy nie po
szli jeszcze spać. Teraz Nawab zapytał:

- Chan Sahib, dokąd się pan wybiera?
— Nie śpi pan jeszcze? - odpowiedział pytaniem Akbar Ali 

Chan.
- Nie śpię.
- Mogę więc wejść na chwilę? — spytał Akbar Ali.
- Uprzejmie zapraszam - odparł Nawab.
Weszliśmy oboje do namiotu i opowiedzieliśmy całą historię.
— Skąd znasz tego łajdaka? - zwrócił się do mnie Nawab.
- Oj znam, i to znam doskonale - zapewniłam, a nie chcąc 

wyjawiać własnej przeszłości, dodałam - też kiedyś mieszkałam 
w Fajzabadzie i dobrze go pamiętam.

- Doprawdy? - zdziwił się Nawab. - Mieszkałaś w Fajzaba
dzie?
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- Ale co zrobimy z tym draniem? - wtrącił się Akbar Ali 
Chan. — Musi przebywać gdzieś w pobliżu i schwytanie go nie po
winno być specjalnie trudne.

To oświadczywszy, zawołał Salara Bachsza i kazał sobie przy
nieść piórnik a następnie sporządził i posłał notkę do najbliższego 
komisariatu. Wkrótce z posterunku przybył inspektor wraz z kilku
nastoma policjantami. Opowiedziałam im, co zobaczyłam. Z pobli
skich wsi zebrano mężczyzn, którzy mieli pomóc w obławie. Naj
pierw przeszukano miejsce, które wskazałam, potem zasięgnięto 
języka u fakira z pustelni. Jeden z policjantów znalazł też złotą mo
netę sprzed powstania i przyniósł ją inspektorowi.

- Jak Bóg da to do rana schwytamy go, razem z jego łupem - 
stwierdził inspektor.

Akcja została zorganizowana z najwyższą starannością. Poli
cjanci skrupulatnie przeszukiwali teren i w końcu około trzeciej 
nad ranem aresztowano Dilawara Chana w miejscowości Makka 
Gandź. Miał przy sobie dwadzieścia cztery skradzione złote aśrafi. 
O pierwszym brzasku przyprowadzono go nad jezioro i poproszono 
mnie o dokonanie identyfikacji. Oprócz mnie rozpoznali go jeszcze 
dwaj policjanci. O dziesiątej Dilawar Chan został odesłany do wię
zienia w Lakhnau.

— Co się z nim ostatecznie stało? — zapytałem. — Ta historia 
domaga się zakończenia.

- Dostał to, na co zasłużył. Powieszono go jakieś dwa miesiące 
później — odparła Umrao Dźan. — Mam nadzieję, że trafił prosto 
do piekła, gdzie jego miejsce.
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Rozdział XIV

Nie pytaj, czy sprawia radość czytanie Księgi Uczynków* 
W której dokładnie spisano życia mojego dzieje

M
irzo Ruswo! Kiedy wręczył mi pan do przejrzenia manu
skrypt mej biografii, byłam niemalże wściekła. Miałam 
ochotę podrzeć go na drobne kawałki, nie odstępowało 
mnie bowiem dręczące przekonanie, że ludzie, którzy przeczytają tę 

książkę, dowiedziawszy się o mojej hańbie, jeszcze długo po mej 
śmierci będą mnie przeklinać i potępiać. Tylko wrodzony brak 
zdecydowania oraz szacunek dla pańskiej pracy spowodowały, iż 
powstrzymałam własne niszczycielskie zapędy.

Wczoraj obudziłam się znienacka około północy. Byłam, jak 
zawsze, sama w moim pokoju, cała służba spała na dolnym piętrze. 
Lampa u wezgłowia łóżka wciąż jeszcze się paliła. Dość długo prze
wracałam się z boku na bok, w nadziei, że sen powróci. Wreszcie, 
nie mogąc ponownie zasnąć, wstałam i przygotowałam sobie pan. 
Poleciłam też służącej, aby przyniosła mi hukkę i położyłam się 
z powrotem paląc przez pewien czas z lubością. Zapragnęłam coś 
poczytać. W szafce przy łóżku mam wiele książek z rozmaitymi 
historiami, jednak kartkowałam je po kolei i odkładałam jedną po 
drugiej, każdą z nich przeczytałam już bowiem niejeden raz. W koń
cu moja dłoń natrafiła na pański manuskrypt. Przyznam, że brałam 
go do ręki z drżeniem i szczerym zamiarem potargania go na kawa
łeczki. Nagle jednak, ni stąd ni z owąd, usłyszałam jakiś głos, który 

239



mówił do mnie: „Zastanów się, Umrao! Nawet jeżeli podrzesz to 
i wyrzucisz, to co zyskasz? Któż może wymazać wszystkie uczynki, 
które sprawiedliwy i wszechmocny Bóg rozkazał aniołom skrzętnie 
i szczegółowo zapisywać?”.

Ów tajemniczy głos sprawił, że zaczęłam drżeć jak osika i z tru
dem utrzymałam manuskrypt w rękach. Porzuciłam jednak całko
wicie zamiar zniszczenia go i zamierzałam odłożyć rękopis na miej
sce, ale po chwili, właściwie wbrew swojej woli, zaczęłam go czytać. 
Przeczytałam pierwszą stronę, potem kilka linijek z następnej 
i wkrótce opowieść o moim własnym życiu tak mnie pochłonęła, że 
nie mogłam oderwać się od lektury. Nigdy podczas czytania nie 
doświadczyłam tak wielkiej przyjemności. Wszystkie historie to 
wszak tylko literacka fikcja, jednak wypadki opisane przez pana 
przydarzyły się naprawdę i to przydarzyły się mnie samej! Rozgry
wały się przed moimi oczami tak, jak je pamiętałam, wzbudzając 
w mej duszy emocje, których nie potrafię opisać. Gdyby ktoś ujrzał 
mnie tamtej nocy, z pewnością pomyślałby, że oszalałam. Chwila
mi wybuchałam niekontrolowanym śmiechem, by za moment 
pozwolić, aby rzewne łzy płynęły z mych oczu. Prosił pan, abym 
czytając, nanosiła poprawki, jednak byłam pogrążona w lekturze 
zbyt głęboko. Czytałam bez przerwy aż do pierwszego brzasku. 
Wstałam więc, dokonałam porannych ablucji i odmówiłam modli
twy po czym położyłam się spać. Musiało być około ósmej rano, 
gdy obudziłam się, umyłam i z powrotem zabrałam za czytanie. Do 
wieczora przeczytałam cały rękopis.

To, co wydało mi się najbardziej interesujące w całej książce, 
to pańskie rozważania na temat kobiet cnotliwych i zdeprawowa
nych. Prawdą jest, że kobiety cnotliwe winny być dumne ze sposo
bu, w jaki się prowadzą, takie zaś jak my, prostytutki, powinny im 
tej dumy zazdrościć. Nikt jednak nie zaprzeczy, że wielką rolę może 
odegrać przypadek i ślepe zrządzenie losu. Mój upadek trzeba przy
pisać niegodziwości Dilawara Chana. Gdybym nie została przez 
niego uprowadzona i sprzedana Chanam, nie dokonałoby się moje 
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okrutne przeznaczenie. Wcześniej właściwie nie pojmowałam praw
dziwej natury tych wszystkich uczynków i wydarzeń, które z dzi
siejszej perspektywy oceniam z pełnym przekonaniem jako złe, 
i z którymi od dawna już nie mam nic wspólnego. Nie rozumia
łam, że istnieją zasady, których przestrzeganie mogłoby mnie po
wstrzymać przed mymi uczynkami i prawo, na mocy którego pew
nego dnia przyjdzie mi za nie zapłacić. Żyłam w przekonaniu, że 
Chanam jest moją panią i właścicielką. Nigdy nie sprzeciwiałam się 
jej woli, a w rzadkich przypadkach, kiedy robiłam coś bez jej wie
dzy, ukrywałam to skrzętnie, bojąc się, że mnie skrzyczy lub zbije. 
Chociaż muszę przyznać, że nie zdarzyło się, aby Chanam tknęła 
mnie choćby palcem - a jednak strach przed nią nigdy mnie nie 
opuszczał.

Przyjęłam sposób życia tych, wśród których się wychowałam. 
Nie przywiązywałam najmniejszej wagi do norm religijnych — 
pewnie uczyniłby tak każdy, kto znalazłby się na moim miejscu.

Wydarzenia na ziemi i w niebiosach, nieprzewidywalne i wy
wołujące grozę — nagłe uderzenia pioruna, błyskawice, huragany, 
gradobicia, trzęsienia ziemi, zaćmienia słońca i księżyca, susze 
i klęski głodu - wszystko to często przypisuje się boskiemu gnie
wowi. Jednak widziałam na własne oczy, że nawet takim nieszczę
ściom mogą czasami zapobiec ludzkie działania. Z drugiej strony 
widziałam też katastrofy, wobec których nieskuteczne były wszelkie 
modlitwy, amulety, magiczne formuły i zaklęcia. Ludzie traktują 
tego typu zjawiska jak dopust boży lub zesłane przez niebiosa prze
znaczenie. Mnie nigdy nie uczono nakazów i zakazów religijnych, 
nie wyjaśniono mi różnicy między wiecznym zbawieniem a trwa
łym potępieniem. Tego typu kwestie nie miały na moją egzystencję 
najmniejszego wpływu. Żyłam pozbawiona jakichkolwiek religij
nych przekonań, naśladując po prostu to, co robili inni i zdając się 
na łaskę przeznaczenia. Kaprysy fortuny spowodowały, iż przez 
własną niewiedzę pewne rzeczy zaniedbałam, a przez brak pobożno
ści zaprzepaściłam inne. Z przeczytanych perskich książek powzię
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łam przekonanie, że za wszystko odpowiedzialne jest niebo*, kiedy 
więc nie spełniały się moje nadzieje albo z różnych względów czułam 
się nieszczęśliwa - siłą rzeczy obwiniałam za to właśnie niebiosa.

Każdy ma wolną wolę, lecz na tyle wolną 
Na ile go nie krępują przeznaczenia więzy

Gdy słuchałam, jak Maulwi, Ciotka Husajni i inni starsi lu
dzie opowiadali o minionych czasach, wydawało mi się, że były one 
lepsze niż te, w których przyszło żyć nam. Podobnie więc jak oni 
chwaliłam przeszłość, potępiając jednocześnie teraźniejszość, choć 
nie miało to ani sensu, ani podstaw. Nigdy nie przyszło mi na 
myśl, że starsi wychwalają dawne czasy wyłącznie z tego powodu, że 
młodość uważana jest za najlepszy okres życia człowieka, kiedy to 
cały świat wydaje być cudownym miejscem. „Gdy żyjesz - świat 
również żyje. Gdy jesteś martwy — i świat jest martwy”. Młodzi 
obserwują starszych, przejmując ślepo ich nawyki. Odwieczne nie
porozumienie przemieniło się w powszechny obyczaj.

Gdy dorosłam, oddałam się życiu pełnemu przyjemności i luk
susu. Taniec, śpiew i zyskiwanie władzy nad męskimi sercami stały 
się moją profesją. Poczucie szczęścia i nieszczęścia zależało od tego, 
czy radziłam sobie lepiej czy gorzej niż inne kobiety mojego pokro
ju. Wielu z nich nie dościgałam urodą, jednak nieliczne tylko mo
gły współzawodniczyć z moim talentem muzycznym i mistrzow
skim opanowaniem sztuki poetyckiej. Dlatego cieszyłam się więk
szym poważaniem niż moje konkurentki — jednak fakt ten okazał 
się niebezpieczny, im większe bowiem osiągałam mistrzostwo, tym 
bardziej narastało we mnie poczucie własnej godności i dumy. 
I gdy inne prostytutki w sposób całkiem bezwstydny zdobywały to, 
co chciały, ja przyglądałam się temu z oszołomieniem. One doma
gały się czegoś od każdego, kto się nawinął - mnie powstrzymywała 
wrodzona skromność. Bałam się, że ktoś mógłby mi odmówić, 
a odmowa zraniłaby moją dumę. Nie potrafiłam też nigdy łatwo 
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nawiązywać znajomości. Pozostałe dziewczęta osądzały swoich 
klientów wedle tego, co mogły od nich uzyskać. Ja o wiele większą 
wagę przywiązywałam do inteligencji i kurtuazji w zachowaniu 
mężczyzny. Uważałam proszenie o różne rzeczy za uwłaczające mej 
godności. Zresztą brakowało mi wielu cech, które posiadały inne 
prostytutki i dlatego często uważana byłam za wyniosłą, neurotycz
ną, a nawet szaloną! Nigdy jednak nie przywiązywałam do tego 
zbytniej wagi.

Potem nadeszły czasy, gdy zaczęłam uważać podły zawód pro
stytutki za niemoralny i porzuciłam to zajęcie. Przestałam zabawiać 
każdego, kto się tylko nadarzył i ograniczyłam swoje usługi wyłącz
nie do śpiewu i tańca. Przyjęłam jeszcze kilka kontraktów od ary
stokratycznych patronów, jednak stopniowo zrezygnowałam rów
nież i z tego.

Kiedy porzuciłam życie, jakie dziś uważam za grzeszne, pomy
ślałam, że mogłabym wyjść za mąż za jakiegoś godnego szacunku 
człowieka. Ale przypomniało mi się powiedzenie: „Prostytutka, 
która szuka kogoś, kto zapłaci za jej całun”.

Niech mi pan pozwoli, Mirzo Sahibie, szczegółowo wyjaśnić 
to przysłowie. Bywalcy lupanarów mawiają, że kiedy prostytutka się 
starzeje i szuka stabilizacji z mężczyzną, robi to dlatego, że pragnie 
znaleźć kogoś, kto poniesie koszty jej pogrzebu. Inaczej mówiąc, 
oszczędza własne pieniądze, jednocześnie zwodząc mężczyznę, który 
zapłaci za jej trumnę i grób. Sens tego przysłowia sprowadza się do 
stwierdzenia, że prostytutki są samolubne, chciwe i zakłamane. Bez 
wątpienia, niektóre z nas takie są. Proszę sobie jednak wyobrazić, że 
w szczerej skrusze staję się niezwykle cnotliwą kobietą — kto, oprócz 
Boga samego, będzie o tym wiedział? Nikt nie uwierzy, że rzeczywi
ście przeszłam przemianę. Jeśli pokocham kogoś szczerą miłością, 
czy ten, kogo pokocham albo inni ludzie uwierzą w czystość mych 
intencji? Na cóż więc kochać? Krążą pogłoski, że posiadam mają
tek, dlatego nawet teraz, gdy osiągnęłam podeszły wiek, dla wielu 
mężczyzn wciąż pozostaję obiektem pożądania i próbują zdobyć 
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mnie w ten czy inny sposób. Jeden z nich wychwala nawet mą 
piękność, choć słyszałam, że utrzymuje związki z dziewczętami, 
które znacznie przewyższają mnie urodą. Drugi zachwyca się moim 
talentem muzycznym, mimo że sam jest głuchy jak pień. Inny sławi 
pod niebiosa moją poezję, sam nie potrafi jednak wyrecytować 
poprawnie nawet prostego wersetu. Jeszcze inny podziwia moją 
erudycję, twierdząc, że przewyższam rozumem wielu wybitnych 
myślicieli i niby uczeń duchowy prosi mnie nawet o radę w pro
stych kwestiach, takich jak post czy modlitwa. Następny z miłości 
do mnie ma złamane serce — ten nie dba wcale o mój majątek, ale 
o zdrowie i pomyślność, powtarza bez przerwy „Oby Allah cię za
chował!”, a gdy kichnę - dostaje bólu głowy jakby sam znalazł się 
na granicy śmierci. Kolejny odgrywa rolę zaufanego doradcy i ostrze
ga mnie przed zmiennością kolei losu, jakbym była niewinnym, 
dwunastoletnim dziewczątkiem.

Ale ja jestem doświadczoną kobietą i z niejednego pieca chleb 
jadłam. Udaję osobę, którą inni chcą we mnie zobaczyć, ale to ja 
nimi manipuluję i zwodzę ich wedle własnej woli. Oczywiście mam 
też kilku przyjaciół, których zamiary są szczere, wytrawnych znaw
ców poezji i muzyki, pragnących jedynie od czasu do czasu kultu
ralnej rozmowy. Ani oni niczego więcej ode mnie nie oczekują, ani 
ja od nich. Żywię dla nich prawdziwie serdeczne uczucia i cenię 
wysoko ich bezinteresowną przyjaźń. Mogę polegać na nich tak 
samo, jak oni mogą na mnie. Jednak żaden spośród nich nie pra
gnie ożenić się ze mną... Ach, gdyby tylko było to możliwe! Ale 
takie pragnienie jest jak pragnie powrotu do lat młodości — niezisz- 
czalne. Życie kobiety trwa praktycznie tak długo, jak jej młodość, 
co do tego nie ma wątpliwości. Ach, jak byłoby pięknie, gdyby 
nasze życie kończyło się wraz z końcem młodości! Jest jednak ina
czej. Wprawdzie starość jest niełatwa dla wszystkich, jednak dla 
kobiety, a zwłaszcza dla prostytutki, może okazać się prawdziwym 
piekłem. Jeśli przyjrzy się pan uważnie, zobaczy pan, że większość 
starych żebraczek, które można spotkać w zaułkach Lakhnau, gdy 
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proszą przechodniów o drobne, to dawne prostytutki. Niektóre 
były tak piękne, że postawienie stopy na ziemi uważały za ujmę, 
a ich uroda posiadała moc wręcz niszczycielską. Przyczyniły się do 
ruiny tysięcy bogatych domów i do śmierci setek niewinnych mło
dzieńców. Gdziekolwiek się pojawiały, ludzie składali im w darze 
własne życie — teraz jednak nikt nie poświęca im nawet przelotnego 
spojrzenia; gdy łaskawie zaszczycały towarzystwo swą obecnością, 
wszyscy nie posiadali się z radości - teraz nie pozwala im się nawet 
przebywać w pobliżu. Wystarczyło, że poprosiły, a obdarowywano 
je perłami — teraz są szczęśliwe, gdy uda im się wyżebrać jałmużnę.

Zwykle większość z nich sama doprowadza się do upadku. 
Swego czasu odwiedzała mnie pewna starsza kobieta. Onegdaj cie
szyła się wielką sławą wśród prostytutek i za młodych lat dorobiła 
się fortuny. Uwielbiała rozrywkowe życie, więc w pewnym mo
mencie to ona zaczęła utrzymywać swoich kochanków. Gdy się 
zestarzała, przeniosła się do domu pewnego mężczyzny. Był to 
przystojny, życzliwy młodzieniec, cóż więc pociągało go w starej 
prostytutce? Jego żona początkowo robiła sceny, lecz kiedy wyjaśnił 
jej w czym rzecz, uspokoiła się i od tej pory oboje troskliwie opie
kowali się starą kobietą. Kiedy jednak wyczerpały się jej finansowe 
zasoby i została bez środków do życia, wyrzucono ją na ulicę. Żyje 
teraz odpadkami, jakie znajduje w zaułkach na tyłach domów.

Niektóre niemądre prostytutki starają się o młode dziewczęta 
i biorą je na wychowanie, zwykle bardzo się do nich przywiązując 
(ja również dałam się tak ogłupić!). Ale gdy dziewczyna dorasta, 
albo szybko z kimś odchodzi, albo, jeśli zostaje, stopniowo przej
muje kontrolę nad całym majątkiem i domem swej dobrodziejki, 
przemieniając ją we własną służącą. Abadi z pewnością zrobiłaby to 
samo ze mną, ale zorientowałam się w porę i przejrzałam jej sztucz
ki. Inaczej zrujnowałaby mnie bez wątpienia.

Kobieta pozostaje kobietą, mężczyzna mężczyzną. Ale w peł
nym perwersji świecie prostytutek, gdzie grzeszność jest sposobem 
życia, nie może między nimi zapanować miłość. Żaden mężczyzna 
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przy zdrowych zmysłach nigdy nie pokocha prostytutki, wiadomo 
bowiem, że ta nie może do nikogo należeć i nie odwzajemni jego 
miłości tak, jak zwykła kobieta. Również młode adeptki przyuczane 
do zawodu przez starsze prostytutki nie pałają do nich uczuciem 
i bardzo szybko zaczynają rozumieć, że skoro to one zarabiają, nie 
ma powodu, aby oddawały pieniądze swym opiekunkom.

Dawni patroni porzucają cię, kiedy tylko zaczynasz tracić uro
dę. Przyzwyczajasz się do ich pochlebstw, gdy jednak nie ma już 
czego komplementować, odchodzą, zostawiając cię pełną żalu.

Początkowo zwykłam była marnować czas, przysłuchując się, 
jak inne prostytutki narzekają na męską niewierność i bezmyślnie 
przyznawałam im rację. Ale poza dwoma przypadkami: Gauharem 
Mirzą, który potraktował mnie w znany panu sposób oraz Nawa- 
bem Mahmudem Alim Chanem, próbującym, jak pan wie, fałszy
wie dowieść, że jestem jego żoną - nigdy na własnej skórze nie 
doświadczyłam męskiego wiarołomstwa. W kwestiach wierności 
kobiety - a szczególnie kobiety ulicy - niewiele ustępują mężczy
znom. W rzeczywistości mężczyźni, wyznając miłość, przeważnie są 
szczerzy, kobiety natomiast zwykle symulują. Przyczyna leży w od
miennej emocjonalności: mężczyźni szybko i łatwo dają się zauro
czyć, ich uczucie ma jednak zazwyczaj przelotny charakter. Kobiety 
są znacznie ostrożniejsze, ale i ich miłość jest o wiele trwalsza. 
Wspólnie mężczyzna i kobieta mogą jednak wypracować kompro
mis, pod warunkiem, że potrafią przestrzegać określonych społecz
nych zasad i przynajmniej jedno z nich osiągnęło pewien stopień 
zrozumienia sytuacji.

W sprawach miłości mężczyźni są łatwowierni, kobiety zaś 
sceptyczne. Mężczyźni z łatwością ulegają damskim wdziękom, 
kobietom dużo trudniej przychodzi zaufać mężczyźnie. To moim 
zdaniem wina samej natury. Ponieważ kobiety są słabsze fizycznie, 
zostały wyposażone w pewne cechy, które równoważą tę słabość. 
To ważna zaleta, występująca również wśród zwierząt: jednostki 
najsłabsze są zwykle jednocześnie najsprytniejsze.
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Większość mężczyzn postrzega kobiety jako atrakcyjne fizycz
nie. Ja nie do końca zgadzam się z tą opinią. W rzeczywistości ża
den mężczyzna i żadna kobieta nie są atrakcyjni sami w sobie - 
atrakcyjność przejawia się dopiero wówczas, gdy odnajduje ją w nas 
ktoś inny. Chociaż każda przystojna osoba wywołuje zachwyt, jed
nak najlepszym sędzią męskiej urody jest kobieta — i vice versa. 
Piękna kobieta dla innej kobiety jest jak śliczny kwiat pozbawiony 
zapachu, ale nawet brzydki mężczyzna może być niczym słodko 
pachnący kwiat dla kobiety, która mniejszą wagę przykłada do jego 
rysów twarzy i figury. Widać wyraźnie różnicę w samej istocie mi
łości: mężczyźni nie postrzegają kobiet w taki sam sposób, w jaki 
kobiety postrzegają mężczyzn. Sposób, w jaki kocha kobieta w pew
nym stopniu można porównać do miłości, jaką żywi mężczyzna 
uzależniony materialnie od kobiety bogatej albo taki, który mimo 
młodego wieku rozkochał w sobie starszą kobietę.

Nie ulega wątpliwości, że kobiety preferują młodszych męż
czyzn, ale przyczyną tego zjawiska nie jest wyłącznie fizyczna uroda. 
Dzieje się tak, ponieważ kobieta, jako jednostka słabsza fizycznie, 
przede wszystkim szuka bezpieczeństwa i ochrony, którą mężczyzna 
może zapewnić jej w chwili zagrożenia. Młody, silny mężczyzna jest 
potencjalnie lepszym kandydatem, aby spełnić to zadanie niż męż
czyzna starszy. Jego fizyczne przymioty i uroda sprawiają, że trudno 
mu się oprzeć.

Mówiąc krótko — wszystko, czego mężczyzna oczekuje od mi
łości, sprowadza się do przyjemności; kobieta szuka w miłości za
równo przyjemności, jak i ochrony przed cierpieniem.

Skoro panuje powszechne przekonanie, że prawdziwa miłość 
powinna być bezinteresowna, kobiety, które w miłości pragną od
naleźć bezpieczeństwo starają się ukryć swe motywy. Można by 
stwierdzić, że pod tym względem kobiety i mężczyźni nie różnią się 
zbytnio — i ja zgodzę się z tą opinią. Rzekłabym nawet, że wszystkie 
te sprawy są częścią układu między kobietą i mężczyzną, i nie ma 
powodu, dla którego nie mieliby oni zdawać sobie z nich sprawy. 
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Doszłam do takiego wniosku na podstawie doświadczeń całego 
własnego życia i jestem przekonana, że każdy, kto przez chwilę 
zastanowiłby się nad tymi kwestiami, pojąłby je. Widzę też jednak, 
że większość kobiet i niewykształconych mężczyzn nigdy nie rozwa
ża tych kwestii, oddając się przez większość czasu wyłącznie dysku
sjom o niewielkim znaczeniu. Uważam, że gdyby mężczyźni i ko
biety mogli poznać właściwe sobie miejsce i określić, czego dokład
nie oczekują, uchroniłoby to ich od bólu, pomogło rozwiązać liczne 
problemy i uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji. Problem jed
nak polega na tym, że gdy próbujesz to komuś wyjaśnić, zwykle 
odpowiada: „Co ma być, to będzie”. Innymi słowy, każdy chce 
robić to, na co ma ochotę i nie chce, aby ktokolwiek próbował go 
powstrzymywać. Ludzie wierzą, że nic nie dzieje się z ich winy, i że 
ich postępki nie mają żadnego wpływu na rzeczywistość, skoro 
wszystko zostało zaplanowane przez Boga (oby Wszechmocny nam 
wybaczył!). Można zrozumieć takie absurdalne podejście w odnie
sieniu do dawnych czasów, kiedy katastrofa mogła przydarzyć się 
każdemu i w każdym momencie. Podam panu przykład z okresu 
przed powstaniem, gdy często zdarzały się nagłe zmiany, które 
wywracały do góry nogami ludzkie życie.

Kiedyś przed bramą Perłowego Pałacu zasnął pewien zmęczo
ny żołnierz. Traf chciał, że przechodził tamtędy, po odmówieniu 
porannych modlitw, sam król. Nie towarzyszył mu żaden dworza
nin. Z nieznanej przyczyny król postanowił obudzić żołnierza, 
który wyrwany ze snu usiadł, przecierając oczy. Gdy ujrzał przed 
sobą władcę był początkowo ogromnie skonfundowany, po chwili 
jednak odzyskał rezon i ofiarował królowi własny miecz. Król przy
jął dar. Miecz był tak zardzewiały, że z trudem udało się wyciągnąć 
go z pochwy. Król przyjrzał mu się uważnie, pochwalił, po czym 
wsunął z powrotem do pochwy i przypiął sobie do pasa. Następnie 
odpiął swój własny, cudzoziemski miecz, który miał rękojeść ze 
złota i pas wysadzany drogimi kamieniami, i wręczył go żołnierzo
wi. W tym właśnie momencie nadszedł jego wysokość wezyr króle
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stwa Awadhu, Ali Naki Chan. Król pochwalił przez wezyrem za
równo żołnierza, jak i miecz:

- Popatrz, przyjacielu, jaki przystojny młodzieniec z tego żoł
nierza i jaki wspaniały miecz mi ofiarował.

— Zaiste, królu — odparł wezyr — Z łaski Allaha, trzeba znać się 
na cennych rzeczach, aby docenić zalety takich ludzi i takich 
przedmiotów!

— Ale spójrz — dodał król. — Mój miecz też jest niczego sobie.
- Królu, jakże miecz tego, który jest cieniem Boga na ziemi, 

mógłby być zły? - wykrzyknął wezyr.
— Jednak odzienie tego żołnierza nie pasuje do miecza — za

uważył król.
W międzyczasie nadeszli inni członkowie królewskiego dworu 

w otoczeniu heroldów i muszkieterów.
— Jego wysokość ma całkowitą rację — przytaknął Ali Naki 

Chan.
— Ubierzmy go więc w moje szaty i zobaczmy, jak będzie wy

glądał — zaordynował władca.
Dworzanie pobiegli do pałacu i wrócili z naręczem ubrań. 

Król wręczył żołnierzowi własną paradną robę oraz naszyjnik z pereł 
i wysadzaną klejnotami bransoletę, które miały dopełnić stroju. 
Żołnierz założył na siebie to wszystko.

- Spójrzcie na niego teraz - wskazał władca.
— Istotnie, zmienił się nie do poznania — odparł wezyr, a jego 

pochwałę powtarzali kolejno pozostali dworzanie.
Król przyglądał się jeszcze przez chwilę żołnierzowi, po czym 

wsiadł do powozu i udał się na przejażdżkę.
Szczęśliwy żołnierz wrócił do domu, odprowadzany przez 

gromadę jubilerów, lichwiarzy i innych pośredników, którzy szyb
ko i ze znawstwem oszacowali majątek, który mu się przytrafił na 
ponad pięćdziesiąt tysięcy rupii.

Młody żołnierz nie był zawodowym wojskowym i służył 
w plutonie podobnych sobie nieregularnych poborowych za jedyne 
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trzy rupie miesięcznie. Wieczór wcześniej podczas kolacji pokłócił 
się z żoną i straciwszy cierpliwość wyniósł się z domu. Włóczył się 
przez całą noc tu i tam, a rankiem postanowił położyć się i odpo
cząć obok wejścia do Perłowego Pałacu. Zasnął, gdy zaś się obudził, 
fortuna uśmiechnęła się do niego i w mgnieniu oka przemienił się 
z biedaka w księcia.

Takie rzeczy zdarzały się za panowania królów Awadhu i były 
możliwe dzięki temu, że cała władza skupiona była w rękach jedne
go człowieka, który nie podlegał żadnym przepisom prawa. Król 
uważał, że całe bogactwo kraju stanowi jego prywatną własność.

Pod władzą brytyjską nie są możliwe tego typu ekstrawagan
cje, a zgromadzenie tak olbrzymiego majątku przez jedną osobę 
uważane by było za niesprawiedliwe. Pod obecnym reżimem każdy 
- od króla po żebraka - pozostaje pod ścisłą kontrolą i skrępowany 
jest więzami przepisów. Nic nie może dziać się wbrew prawu, 
w przeciwnym razie runąłby cały system. Przeznaczenie straciło dziś 
swoje znaczenie i stało się całkiem bezsilne, wszystko bowiem pod
lega skrzętnej regulacji i planowaniu.

Proszę jeszcze posłuchać o dalszych losach Nawaba Ćhabbana, 
który w pewnym momencie zniknął z kart mojej opowieści. Jest 
bezsprzecznym faktem, że udał się nad rzekę i wszedł do wody 
z zamiarem utopienia się. Ale życie dla każdego jest cennym skar
bem, dlatego gdy tylko znalazł się pod wodą, wpadł w panikę. Kil
ka razy wynurzał się, aby zaczerpnąć powietrza i w końcu stwier
dził, że nie potrafi się utopić. W trakcie tych samobójczych prób 
nurt zniósł go aż w okolice Ćhattar Manzil, gdzie zrządzeniem losu 
zażywał właśnie rozrywki następca tronu, pływając łodzią w asyście 
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dworzan. Widząc w rzece człowieka w tarapatach, przyszły władca 
polecił swym służącym pospieszyć mu na ratunek. Nie było to łatwe 
zadanie, w końcu jednak udało się wyciągnąć mężczyznę na brzeg. 
Następca tronu, poinformowany, że uratowany pochodzi z arysto
kratycznego rodu, polecił go odziać i zabrał z sobą do pałacu.

Nawab Ćhabban był przystojnym, wytwornym młodzieńcem, 
który wiedział, jak należy zachowywać się w towarzystwie, z łatwo
ścią więc wpasował się w królewskie otoczenie. Szybko zaczął też 
być wliczany w poczet najbliższych towarzyszy księcia, co szło 
w parze z hojnym uposażeniem i niemałą zaliczką, mającą zaspoko
ić jego najbardziej naglące potrzeby. Otrzymał również do dyspo
zycji powóz i służących. Jednym słowem znalazł się w o wiele lep
szej sytuacji niż kiedykolwiek wcześniej.

Zaczął też pojawiać się na Ćauku i za każdym razem towarzy
szyła temu wielka pompa: Nawab Ćhabban jechał na słoniu, a za 
nim podążało pięćdziesięciu ludzi.

Kiedyś wraz z Bismillah zobaczyłyśmy go. Z początku nie by
łyśmy pewne, czy to on, jednak nasze podejrzenia potwierdziły się, 
gdy wśród orszaku służby dostrzegłyśmy starego Machduma Bach- 
sza. Wkrótce też Nawab Ćhabban pogodził się ze swym wujem 
i ożenił. Wzięłyśmy udział w ceremonii ślubnej, a Chanam przesła
ła w prezencie wykwintny szal i chustkę. Ale Nawab nigdy więcej 
nie postawił stopy w jej domu ani nie chciał mieć nic wspólnego 
z Bismillah. Chanam próbowała wprawdzie różnych swoich sztu
czek, ale żadna z nich nie przyniosła oczekiwanego przez nią rezul
tatu.

Tego typu zdarzenia były na porządku dziennym za czasów 
monarchii, skończyły się jednak wraz z nastaniem władzy brytyj
skiej. Jak to mówią - było to wtedy, gdy Chalil Chan oblatywał 
swoje gołębie*. Teraz stare, dobre czasy należą już do przeszłości. 
Mawialiśmy dawniej, że fortuna jest ślepa. Teraz jednak jakimś 
cudem fortuna ma oczy szeroko otwarte i dobrze widzi, kto zasłu
guje na jej względy.
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Za dawnych dni ludzie głupi i niewykształceni, a nawet igno
ranci, którzy nie potrafili przeczytać nawet pierwszej litery alfabetu, 
dostępowali wysokich urzędów. Nie mam pojęcia, jak mogli wy
wiązywać się ze swoich obowiązków. Co więcej, zdarzało się, że 
nawet oddziały wojskowe dowodzone były przez wydelikaconych 
eunuchów. Z pozoru wydaje się to zabawne, jednak w rzeczywisto
ści wcale nie jest śmieszne.

Jak widać, przeznaczenie miało już swoje pięć minut, teraz zaś 
rządzą nami zasady racjonalizmu, realizujące się pod postacią wol
nej woli. Obecnie w cenie są osobiste zasługi jednostki, dzięki któ
rym zyskuje ona sławę. Skoro jednak zasługa to rzecz względna, 
można być wykształconym i wartościowym człowiekiem, a jednak 
nigdy nie cieszyć się sławą wśród innych.

Często i długo rozważałam różnicę między przeznaczeniem 
a wolną wolą i doszłam do wniosku, że ludzie używają tych pojęć 
w błędny sposób. Gdyby założenie, że Bóg zna nasze przeznaczenie 
i nasze uczynki od początku wszechczasów było słuszne, nie mogli
byśmy niczemu zapobiec, a jedynymi osobami uprawnionymi do 
kontestowania tego stanu rzeczy byliby niewierzący. Jednak więk
szość ludzi - oby Allah im wybaczył - owoce własnych złych 
uczynków składa na karb przeznaczenia, a całą odpowiedzialnością 
obarcza Boga. Moim zdaniem to ci ludzie właśnie wykazują praw
dziwy brak wiary.

Wielce żałuję, że nie wiedziałam tego wszystkiego dawno te
mu. Nie było jednak nikogo, kto mógłby udzielić mi lekcji, ani 
możliwości, abym mogła posiąść tę wiedzę samodzielnie. Ta odro
bina edukacji, którą zapewniał nasz Maulwi, była wielce przydatna, 
jednak wtedy nie potrafiłam jej docenić w pełni. Całą uwagę sku
piałam na materialnych wygodach i komfortowym życiu. W do
datku miałam tylu wielbicieli, że pochłaniali oni większość mojego 
czasu i rzadko zdarzało się, abym miała chwilę dla siebie. Zaczęłam 
czytać dopiero wtedy, kiedy zmniejszyła się ilość odwiedzających 
mnie klientów i w wolnym czasie niewiele miałam innych zajęć.
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Szczerze mówiąc, zamiłowaniu do lektury, jakie się we mnie obu
dziło, zawdzięczam to, że pozostałam wśród żywych - w przeciw
nym razie skończyłabym opłakując na próżno minioną młodość 
i utraconych klientów.

Kiedyś, gdy wietrzyłam moje książki i układałam je na słońcu, 
trafiłam na starą kopię Gulistanu, który onegdaj czytałam pod 
okiem Maulwiego. Zaczęłam przewracać kartki. Przypomniałam 
sobie, jak bardzo nienawidziłam tej książki. Zbyt wcześnie zostałam 
zmuszona do jej czytania i tekst był dla mnie zbyt trudny. Później 
wszelkie trudności zniknęły i zaczęłam czytać Gulistan z wielką 
przyjemnością. Potem, idąc za czyjąś radą, pożyczyłam egzemplarz 
starego perskiego traktatu o etyce, Achlak-e nasiri. Tekst, pełen 
arabskich terminów i zwrotów, był dla mnie bardzo trudny i po
święciłam wiele czasu, aby go zrozumieć. Czytając przez wiele dni 
po kawałku, zdołałam dotrzeć do końca książki. Następnie zabra
łam się za Daniś-namę Gijasa Mansura, właśnie wydaną przez wy
dawnictwo Nawal Kiśore. Potem przyszła kolej na pozycję poświę
coną logice, zatytułowaną Sugra i kubra. Jeśli nie mogłam zrozu
mieć czegoś sama, prosiłam o pomoc innych. Gdy czytałam te 
książki, wydawało mi się, że świat odsłania przede mną, jedną po 
drugiej, swoje tajemnice. Z wolna zainteresowanie perską i urdyjską 
literaturą przerodziło się w prawdziwą pasję i zabrałam się za per
skie kasydy Anwariego i Chakaniego. Szybko jednak zmęczyły 
mnie ich płytkie panegiryzmy i schowałam te książki głęboko na 
dnie skrzyni. Teraz czytam gazety i z nich czerpię informacje 
o świecie i o bieżących wydarzeniach.

Ponieważ byłam oszczędna i zapobiegliwa, mam wystarczającą 
ilość pieniędzy, aby w spokoju dożyć mych dni. Odpokutowałam 
szczerze za wszystkie przewiny i staram się regularnie przestrzegać 
postów i odmawiać nakazane modlitwy. To prawda, że wciąż żyję 
jak prostytutka i Allah ukarze mnie za to, jeśli taka będzie jego wola 
- ale nikt i nic nie zmusi mnie do życia w pardzie. Modlę się jed
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nak za kobiety, które prowadzą życie za zasłoną i życzę im, aby 
dostąpiły wszelkich błogosławieństw w swoim małżeńskim stanie.

Mam też kilka ostatnich wskazówek, które przy tej okazji 
chciałabym skierować do kobiet mojej profesji, prosząc, aby wzięły 
je sobie głęboko do serca.

O, niemądre ladacznice! Nigdy nie powinnyście żywić próżnej 
nadziei, że jakikolwiek mężczyzna mógłby was szczerze pokochać! 
Kochanek ofiarujący wam swe ciało i duszę odejdzie po kilku 
dniach. Nigdy nie uczyni żadnej z was swoją żoną i nie pozostanie 
wam wierny, nie zasługujecie bowiem na wierność. Tylko kobiety 
cnodiwe, oglądające twarz wyłącznie jednego mężczyzny mogą 
posiąść przywilej prawdziwej miłości. Wy, kobiety z ulic i bazarów, 
nigdy nie dostąpicie takiego błogosławieństwa od Boga. To, co 
przydarzyło się mnie, należy już do przeszłości. Przeżyłam swoje 
życie i teraz ze spokojem oczekiwać będę jego końca, poddając się 
wyrokom przeznaczenia. Zaspokoiłam wszystkie swoje dawne pra
gnienia i nie pożądam więcej niczego, chociaż pragnienie to prze
kleństwo, które opuszcza człowieka dopiero wraz z ostatnim 
tchnieniem. Mam nadzieję, że historia mojego życia okaże się po
żytkiem dla niektórych. Kończę tym wierszem, z nadzieją, że czy
telnik odmówi modlitwę za spokój mej duszy:

Dzień śmierci się zbliża, wkrótce nadejdzie. 
Ach, życie! Wypite do ostatniej kropli!
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Objaśnienia

(s. 5)

(s- 6)

(s. 7)

(s- 11)

(s. 13)

na jakiej to górze Kaf pani przebywa - powiedzenie ozna
czające, że ktoś przepadł bez śladu; w tradycji irańskiej (po
tem też w kosmogonii islamskiej) - Kaf (gaf) to mityczna 
góra uważana za axis Mundi, zbudowana z litego szmarag
du, będąca siedzibą bóstw i dźinnów, a także innych ba
śniowych istot.
założeń dotyczących rytmu czy rymu wygłaszanych wierszy - 
zaproszenie do udziału w muśairze często zawierało infor
mację o metrum i schemacie rymów, które powinny zostać 
zastosowane przez uczestników spotkania w prezentowa
nych przez nich utworach.
świecznik (...), który miał krążyć pośród uczestników muśai- 
ry - tradycyjnie w trakcie sympozjum poetyckiego przed 
osobą, która miała w danym momencie recytować wiersz, 
ustawiano pojedynczy świecznik o szklanym kloszu (śamc).
Ach, córa winorośli nieprzystępna dla mnie / Wszystkie noce 
miesiąca bez niej spędzić muszę - „córa winorośli” to po
etyckie określenie wina; ukrytym znaczeniem tego dwu
wiersza jest skarga poety, że pozbawiony jest wina we 
wszystkie noce miesiąca, a więc także i w noc pełni księży
ca, którą zazwyczaj podziwiało się, siedząc na zewnątrz i pi- 
jąc wino.
rzekł Pandit Dźi - wywodzący się z sanskrytu rzeczownik 
dźi (/ż)> znaczący m.in. ‘życie, dusza, jaźń’, był i jest uży
wany przez hindusów jako zwrot grzecznościowy oraz wy
rażający serdeczny bądź pełen szacunku stosunek do adresa
ta; tu został użyty wymiennie z jego „muzułmańskim” od
powiednikiem - wyrazem sahib; ponieważ Pandit Dźi jest 
hindusem, jego przyjaciele, zwracając się do niego, używają 
obu form.
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(s. 13)

(s. 14)

(s. 15)

(s. 18)

(s. 18)

(s. 25)

(s. 26)

Machmur (maxmur) - dosł. ‘upojony, oszołomiony; nie- 
umiarkowany’ - przydomek artystyczny (tachallus) Pandita 
Dźi.
Niczym Józef błąkasz się po targowisku - nawiązanie do 
znanej z Księgi Rodzaju postaci Józefa, syna Jakuba, sprze
danego przez swych braci w niewolę Izmaelitom. Por. też 
objaśnienie fragmentu ze s. 76.
Istotnie, jak mógłby porzucić tak ważne zajęcie... - wyja
śnienia służącego oraz ironiczne uwagi uczestników muśairy 
dotyczące nieobecności Mirzy Sahiba, szczególnie w kon
tekście treści przysłanego przez niego wiersza sugerują, że 
przyczyną absencji była schadzka z kochanką. Nazwę jezio
ra Gol Hauz można przełożyć jako „Jezioro Głupców”, po
stać ogrodnika natomiast w tradycji poetyckiej urdu często 
symbolizuje osobę ukochaną (która w klasycznej poezji 
określana jest zwykle męskim rodzajem gramatycznym, na
wet, jeżeli kontekst i treść wiersza jednoznacznie wskazują 
na kochankę kobietę).
Mirowi i Mirzie nawet kunszt odbierasz - może tu chodzić 
o Mira Anisa i Mirzę Dabira lub o inną parę - Mira Takiego 
oraz Mirzę Rafiego Saudę (por. wykaz postaci historycz
nych).
Gdzież w ich dywanach takie „lancety"? - „lancetami” 
nazywano szczególnie cięte w wymowie oraz wyjątkowo 
błyskotliwe wersety. Dywan - patrz Słowniczek.
przyjąłem przydomek „Kozak" - w języku urdu pochodzący 
z tureckiego wyraz kozak (ąazzaą) oznacza ‘rabuś, rozbój
nik, bandyta’.
Baśnie tysiąca i jednej nocy (Alf laylah va-laylah) - spisany 
w języku arabskim zbiór fantastycznych opowieści i anegdot 
z VIII-X w., wywodzących się z tradycji indyjskiej i per
skiej, ujęty w ramową opowieść o królu Szahrijarze i Szehe- 
rezadzie; Przygody Amira Hamzy (Dastan-e-Amir Hamzah) 
- perski utwór epicki spisany w początkach XVII w., zawie
rający elementy romansu i baśni, opowiadający o życiu 
i przygodach Amira Hamzy, domniemanego wuja proroka 
Muhammada; Ogród wyobraźni (Bustan-e xayal) - jedna 
z wersji opowieści o przygodach Amira Hamzy, pochodząca

256



(s. 43)

(s. 47)

(s. 52)

(s. 59)

(s. 64)

(s. 65)

(s. 75)

z Indii z końca XVIII w., w której przeważają wątki ma
giczne oraz cudowne zjawiska i wydarzenia.
rnusiał jq wąż powąchać - popularne przekonanie głosi, 
jakoby niektóre węże były tak jadowite, że ich trucizna za
czyna oddziaływać na człowieka nawet wtedy, gdy tylko go 
obwąchają czy też zbadają końcem rozwidlonego języka. 
ludzie zaczęli nazywać mnie Umrao Dźan - pochodzący 
z perskiego wyraz dźan (jan) oznaczający m.in. ‘drogi, 
(u)kochany’ funkcjonował jako część imienia, przysługująca 
dziewczynie, która rozpoczęła zawodowe życie kurtyzany. 
by móc tytułować się śpiewaczką - tzn. by móc określać 
samą siebie jako kurtyzanę (tawaif), która musiała przede 
wszystkim umieć tańczyć i śpiewać oraz układać/recytować 
poezję.
pozostawała (...) związana umową - chodzi o kontrakt, jaki 
klient zawierał z właścicielką kothy, ustalając okres i zakres 
świadczonych usług oraz należną kwotę. W tekście urdu na 
określenie tego typu kontraktu używane jest dosłowne wy
rażenie „pozostawała na służbie...”.
Od czasów ostatnich władców Awadhu - to znaczy od roku 
1856, kiedy to brytyjskie władze zdetronizowały ostatniego 
władcę księstwa Awadhu, Wadźida Alego Szaha.
Pożałuj dnia, gdyś wyznała miłość niesławnemu Ruswie/Nim 
pozwoli ci odejść, uczyni cię równie niesławną, jak jego imię 
- dystych ten w oryginale urdu jest kalamburem zbudowa
nym na podwójnym znaczeniu wyrazu ruswa (rusva), który 
oznacza dosł. ‘zhańbiony, niesławny, bezecny, sromotny’, 
pełniąc jednocześnie funkcję artystycznego przydomka au
tora.
z zarządzanej przez Brytyjczyków części Indii - w czasach, 
gdy rozgrywa się pierwsza część wydarzeń opisywanych 
w powieści, czyli przed rokiem 1858 i przejęciem pełnej 
władzy nad Płw. Indyjskim bezpośrednio przez brytyjski 
parlament, pod zarządem Brytyjczyków (dokładnie - Bry
tyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej) znajdowały się tyl
ko niektóre indyjskie prowincje, w tym graniczący z Awa- 
dhem Bengal (od 1765 r.) i Pandźab (od 1848 r.).
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(s. 76)

(s. 84)

(s. 86)

(s. 99)

(s. 99)

(s. 99)

(s. 106)

pięknego niczym drugi Józef - Józef - biblijny syn Jakuba 
i Racheli, obiekt miłości Zulejki, żony Potifara; słynący 
z urody, w literaturze perskiej i urdu stanowi wzorzec mę
skiego piękna. Por. też objaśnienie fragmentu ze s. 14.
W rozłące powstrzymaj swój lament i skargi, o ... - trzy 
kropki w tym końcowym bajcie oznaczają, że celowo pomi
nięty został tachallus autora gazalu.
Lajla i Madźnun czy Sirin i Farhad - klasyczna arabska 
historia miłosna sięgająca VII w. i opowiadająca dzieje nie
szczęśliwej miłości młodego poety o imieniu Kajs (Qays b. 
al-Mullavah) do Lajli, dziewczyny z tego samego, beduiń- 
skiego plemienia. Gdy ojciec Lajli odmówił Rajsowi ręki 
swej córki, a następnie wydał ją za mąż za innego mężczy
znę, oszalały z miłości i rozpaczy poeta porzucił osadę, 
w której mieszkał i odszedł na pustynię, gdzie błąkał się bez 
celu aż do śmierci, znany pod imieniem Madźnun (Majnun) 
- ‘Szaleniec’. Podobnych miłosnych historii jest wiele 
w muzułmańskiej tradycji, jedną z nich stanowi perska wer
sja, opowiadająca o miłości Sirin i Farhada. Były i są one 
często wykorzystywane w literaturze, szczególną popularno
ścią ciesząc się wśród tworzących w języku urdu poetów 
z Azji Południowej.
pieśni lamentacyjne upamiętniające śmierć Husajna - elegie 
i lamenty śpiewane w miesiącu muharram, kiedy szyici 
opłakują męczeństwo Imama Husajna; do najczęściej wyko
nywanych wówczas form należą sozy i marsije (por. Słow
niczek).
Przez kolejnych czterdzieści dni - czyli dopóki nie upłynął 
tradycyjny dla muzułmanów 40-dniowy okres żałoby.
Zostałam nawet zaproszona przez królową - chodzi o Mali- 
kę Kiśwar, matkę Wadźida Alego Szaha, ostatniego króla 
Awadhu. Por. indeks postaci historycznych.
pochodzi z rodu Sajjidów, jest potomkiem Proroka - termi
nem sajjid (saiyid) zasadniczo określa się potomków Imama 
Husajna, w szyizmie dodatkowo odróżnia się sajjidów od 
szarifów (śarif), którzy wywodzą się od starszego brata Hu
sajna - Hasana. Czasami jednak określeniem sajjid oznacza 
się wszystkich potomków Proroka, wywodzących się od obu 
braci. Sajjidzi, jako potomkowie Muhammada, cieszą się 
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wśród wszystkich muzułmanów szczególnym szacunkiem 
i autorytetem.

(s. 127) Wyglądała niczym panna młoda czwartego dnia po ślubie - 
zgodnie z indo-muzułmańską tradycją zwaną ćauthi (ćauthT) 
czwartego dnia po ślubie młoda małżonka zobowiązana jest 
do odwiedzenia rodziców i swego dawnego domu. Zwyczaj 
nakazuje, aby strojem i zachowaniem potwierdzała, że jest 
szczęśliwa w domu teściów.

(s. 129) przepraszam (...) tłumaczy się jego przyjaciel — hindus nie 
może wziąć do ust niczego, czego wcześniej dotknął mu
zułmanin.

(s. 160) wspaniałomyślnym gestem, jakiego nie powstydziłby się sam 
Hatim - Hatim al-Tai (Hatim al-Ta3!) był wodzem i poetą 
arabskim żyjącym w czasach przedislamskich i słynącym ze 
szczodrości i wielkoduszności, które w tradycji arabskiej 
stały się przysłowiowe („hojniejszy od Hatima”).

(s. 164) Lakhnau wyrosło bowiem na zgliszczach Delhi - w XVIII w. 
na skutek splotu wydarzeń politycznych oraz ponawiających 
się najazdów wojsk perskich, afgańskich i marackich, Delhi 
zostało znacznie osłabione i zrujnowane, tracąc jednocze
śnie pozycję kulturalnego centrum Indii Północnych. Jedno
cześnie nawabowie Awadhu, choć formalnie jedynie zarzą
dzający prowincją z ramienia mogolskiego cesarza, zaczęli 
wyrastać na praktycznie niezależnych władców, zapewnia
jąc hojny mecenat przybywającym ze wszystkich stron arty
stom i pisarzom.

(s. 180) po wyjeździe księcia i jego żony do Kalkuty - Mirza Sikan- 
dar Haśmat udał się do Kalkuty wspólnie ze swym starszym 
bratem, Wadźidem Alim Szahem, aby towarzyszyć mu na 
wygnaniu. Por. indeks postaci historycznych.

(s. 181) Na kilka dni przed Nowym Rokiem - muzułmański Nowy 
Rok obchodzony jest pierwszego dnia miesiąca muharram. 
Ponieważ jednak kalendarz muzułmański oparty jest na fa
zach księżyca, rok muzułmański jest o 11 dni krótszy od ro
ku w kalendarzu gregoriańskim, dlatego też muzułmańskie 
święta mają względem niego charakter ruchomy.

(s. 193/4) Jeden z nich miał odgrywać rolę przedstawiciela pana mło
dego, drugi - reprezentować potencjalną narzeczoną - we-

259



(s. 197)

(s. 200)

(s. 201)

(s. 218)

(s. 234)

(s. 239)

(s. 242)

(s. 251)

dług prawa muzułmańskiego strony zawierające tradycyjny 
kontrakt małżeński posiadają swoich przedstawicieli, którzy 
negocjują w ich imieniu warunki (również finansowe) tego 
kontraktu.
No to na przykład... Nazir... - prawdopodobnie jest to od
niesienie do jednej z miłostek Ruswy.
Mówiłam do mojej „synowej” — użyty w oryginale wyraz 
bahu ?ahib oznacza dosłownie ‘szanowna synowa’, ale sta
nowi również uprzejmą formę zwracania się do kobiety 
młodszej wiekiem, lecz o wyższym statusie społecznym.
w końcu jesteśmy współżonami - w oryginale użyty jest 
wyraz saut (saut), oznaczający ‘współżonę’, ‘czasową żonę’ 
lub też ‘żonę-rywalkę’; pierwsza żona określana jest termi
nem bjahta (byahta), wszystkie pozostałe natomiast to w sto
sunku do siebie nawzajem saut.
spacerując w publicznej części dargi - publiczna, czy też 
„męska” część dargi dostępna jest głównie dla mężczyzn, 
ale również dla kobiet nieprzestrzegających pardy, do któ
rych zaliczają się m.in. kurtyzany.
pora, gdy pawie tańczą i kukułki pokrzykują - pawie i ku
kułki to ptaki nierozerwalnie związane w tradycji literackiej 
Indii z opisami pory deszczowej.
czytanie Księgi Uczynków - według muzułmańskiej tradycji 
wszystkie dobre i złe uczynki człowieka zostają zapisane 
przez aniołów w specjalnych rejestrach (acmal-namah). Bę
dą one odczytane w dniu Sądu Ostatecznego i w zależności 
od bilansu czynów, człowiek trafi do raju bądź do piekła.
za wszystko odpowiedzialne jest niebo - w poezji perskiej 
(później także urdyjskiej) wszelkie nieszczęścia są zasadni
czo przypisywane raczej wpływowi ciał niebieskich, niż sa
memu Bogu - jak to głoszą jednoznacznie zasady islamu.
gdy Chalil Chan oblatywał swoje gołębie - powiedzenie 
oznaczające, że skończyły się stare dobre czasy.
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Słowniczek

Achlak-e nasiri (Axlaq-e na?iri) - „Podręcznik etyki” autorstwa XIII- 
wiecznego uczonego perskiego al-Tusiego (Naęir al-Dih al-TusI, 
1201-1274), słynący z niezwykle skomplikowanego stylu

adab (adab) - dosł. ‘dobre wychowanie, dobre maniery’; w klasycz
nym islamie termin ten oznacza ogólną kulturę humanistyczną wy
kształconych muzułmanów, obejmującą zarówno normy moralne 
i zasady etykiety, jak i wiedzę literacką, językową, prawną i teolo
giczną

Amad-nama (Amadnamah) - jeden ze standardowych podręczników 
do nauki podstaw języka perskiego

angarkha (angarkha) - dosł. ‘ochraniacz ciała’ - okrycie w formie 
długiej tuniki, noszone przez mężczyzn (zarówno muzułmanów, 
jak i hindusów), zawiązywane z boku na troczki

anna (anna) - miedziana moneta o wartości równej jednej szesnastej 
rupii, używana w Indiach do 1957 r.

astai (asla^i) - termin oznaczający początkową część utworu muzycz
nego, potocznie używany także na określenie kompozycji muzycz
nej w ogóle (zwykle z gatunku chajal (khyal'))

aśraf (aśraf) - dosł. ‘szlachetni’, w Azji Pd. termin ten oznaczał ary
stokratyczną warstwę indo-muzułmańskiego społeczeństwa, sku
piającą przedstawicieli najszlachetniejszych rodów

aśrafi (aśrafi) - inaczej mohur, złota moneta bita w Indiach przez 
różne dynastie muzułmańskie oraz przez kolonialne władze brytyj
skie w okresie od 1540 do 1947 r., posiadająca wartość 15 srebr
nych rupii

bajt (bait) - ‘kuplet, dystych’; werset poetycki (zwłaszcza w gazalu 
i kasydzie), zbudowany z określonej, zwykle parzystej liczby stóp, 
posiadający cezurę, która dzieli go na dwie równe części (półwer- 
sy)
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bazar (bazar) - targ lub ulica handlowa; zwykle skupia sklepikarzy 
i rzemieślników oferujących podobny asortyment (np. bazar złotni
ków, bazar kamieniarzy)

begam (begam) - ‘pani, dama; królowa’; oryginalnie turecki tytuł, przy
sługujący kobietom z rodów arystokratycznych, później w potocz
nym znaczeniu rozpowszechniony w środowisku indo-muzułmań- 
skim jako sposób mówienia o kobietach zamężnych i wdowach

betel - pieprz betelowy, pieprz żuwny (Piper betle), krzewiaste pnącze 
pochodzące z Azji Pd., uprawiane dla liści o ostrym smaku i zapa
chu przypominającym herbatę; podstawowy składnik panu (często 
obie nazwy są używane synonimicznie)

biwi (bivi) - czasami też bibi, dosł. ‘pani, dama’, w Azji Pd. - pełen 
szacunku sposób zwracania się do kobiety, także honorowy tytuł 
dodawany do imienia

brokat - gruba jedwabna tkanina z wypukłym, zwykle kwiecistym 
wzorem, przetykana złotą lub srebrną nicią

burani (buranf) - potrawa przygotowana ze smażonych bakłażanów 
i jogurtu

curry - ogólne określenie dla szeregu różnych potraw kuchni indyj
skiej przyrządzonych z warzyw, mięsa lub ryby w pikantnym sosie; 
nazwa pochodzi od tamilskiego wyrazu kari oznaczającego ‘sos’; 
także nazwa mieszanki przypraw używanej do przyprawiania po
traw

cwelich - bawełniana albo lniana tkanina o ukośnych prążkach
ćampa (ćampa) - plumeria biała (Plumeria alba L.), drzewo o słodko 

pachnących białych lub biało-żółtawych kwiatach
ćandu (ćandu) - dekokt z opium gotowanego w wodzie, palony na

stępnie w fajce wodnej
ćapati (ćapatT) - okrągłe cienkie placki wykonane z przaśnego ciasta 

z mąki razowej, pieczone na tawie lub na wypukłym gorącym ka
mieniu; jeden z podstawowych składników codziennej diety w In
diach

ćatni (ćatni) - pikle w postaci gęstego sosu sporządzanego z owoców 
i warzyw. W zależności od składników ćatni może być pikantne, 
słodkie lub kwaśne

ćikan (ćikan) - charakterystyczny dla Lakhnau i słynący z delikatności 
wykonania tradycyjny sposób haftowania tkanin (zwykle muślinu), 
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w którym ścieg ze strony spodniej prześwieca, tworząc tło dla haftu 
znajdującego się na wierzchniej stronie materiału

ćilam (ćilam) - część hukki, w której umieszcza się tytoń i rozżarzone 
węgielki; ćilam można odłączyć od reszty hukki i używać w po
dobny sposób, jak zwykłą fajkę

dakoita (daku, dakait) - członek gangu złodziei; rabuś, bandyta
Daniś-nama (Daniśnamah) - „Księga mądrości” Ghijasa Mansura 

(Giyas Manęur) - popularna w Indiach przełomu XIX i XX w. 
książka zawierająca rozważania na tematy filozoficzne

darga (dargah) - suficka świątynia zbudowana w miejscu pochówku 
nauczyciela religijnego lub przewodnika duchowego, ważny obiekt 
pielgrzymek i kultu religijnego; niektóre dargi mają postać rozbu
dowanych kompleksów, mieszczących oprócz samego grobu rów
nież meczet, jadłodajnię i hospicja dla pielgrzymów.

dastarchan (dastarxvan) - rodzaj obrusu, białe płótno rozkładane 
bezpośrednio na podłodze lub na dywanie, na którym ustawia się 
jedzenie

dha, dhajwat (dha, dhaivat) - szósty stopień indyjskiej skali muzycz
nej, odpowiadający naszemu dźwiękowi „la”

dhoti (dhotT) - męski ubiór powszechny w całych Indiach, mający 
postać długiego (ok. 4-5 metrów) pasa ręcznie tkanego białego 
płótna, szerokości około 1 metra, który owija się wokół bioder 
i przekłada między nogami, dłuższy koniec zatykając za pas.

dhrupad (dhrupad) - jeden z gatunków wokalnych w klasycznej mu
zyce hindustani (stylu dominującym na północy subkontynentu); 
termin oznacza zarówno rodzaj poezji, jak i styl muzyczny, w któ
rym ta poezja jest wykonywana

dupatta (dupatta) - tradycyjny, bardzo rozpowszechniony element 
stroju kobiecego w Azji Południowej, rodzaj długiego, cienkiego 
szala okrywającego ramiona (czasem także głowę) kobiety

dywan (divan) - w literaturze perskiej, tureckiej i urdu - zbiór wierszy 
jednego lub kilku poetów, uporządkowany według kryteriów ga
tunkowych; w obrębie danego gatunku utwory ułożone są w po
rządku alfabetycznym według ostatnich liter rymów

dźalebi (jalebT) - rodzaj słodyczy, popularnych w Iranie i Azji Połu
dniowej, w postaci precelków z rzadkiego ciasta, smażonych na 
oleju, ą następnie nasączanych syropem
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dźamadar (jamcdar) - dosł. ‘kierujący grupą osób; szef; tytułowano 
w taki sposób urzędników pełniących niższe funkcje w administracji

dźinn (jinri) - według wierzeń staroarabskich nieuchwytna istota przy
bierająca różne postacie, mająca zły lub dobry wpływ na losy ludz
kie; w islamie rozumna istota stworzona z ognia bez dymu

fakir (faątr) - dosł. ‘biedak, żebrak’, muzułm. asceta wyrzekający się 
własności w myśl idei, iż ubóstwo jest zasługą wobec Allaha

falsa (jalsah) - orzeźwiający napój, przygotowywany z owoców krze
wu Grewia asiatica, o tej samej nazwie potocznej; owoce falsy gaszą 
pragnienie i przeciwdziałają stanom zapalnym, wpływając chłodzą- 
co na organizm, dlatego są chętnie spożywane podczas upałów

ga, gandhar (ga, gandhar) - trzeci stopień indyjskiej skali muzycznej, 
odpowiadający naszemu dźwiękowi „mi”

gazal (gazal) - liryczny utwór poetycki, rozpowszechniony w literatu
rze perskiej i urdyjskiej, o charakterze monorymicznym i mono- 
rytmicznym; budowa, struktura rytmiczna i rymowa gazalu jest sil
nie sformalizowana i podlega ścisłym regułom; gazal tworzą dwu
wiersze (inaczej: kuplety, bajty), zbudowane z dwóch hemisty- 
chów, zwykle każdy kuplet stanowi osobną całość i nie tworzy 
z innymi dwuwierszami ciągłości semantycznej

Gulistan (Gulistan) - „Ogród różany”, jedna z najbardziej znanych 
książek napisanych po persku i obowiązkowa lektura dla każdego 
adepta tego języka; jest to zbiór opowiadań i maksym autorstwa 
słynnego XIII-wiecznego poety, mistyka i moralisty, Saadiego 
z Szirazu (SacdT ŚIrazi, 1184-ok. 1283), wydany po raz pierwszy 
w 1258 r.

hadis (hadis) - dosł. ‘opowiadanie; tradycja”, krótka opowieść rela
cjonująca czyny, słowa i opinie proroka Muhammada, a także jego 
towarzyszy; tu raczej chodzi o hadisy szyickie, czyli odnoszące się 
do Alego i jego syna Husajna

hakim (hakim) - arabski wyraz oznaczający mędrca lub lekarza; 
w Indiach zwyczajowy tytuł nadawany lekarzowi praktykującemu 
medycynę junani (yunanltibb)

harat (harat) - inaczej perskie koło (sakije), urządzenie służące do 
czerpania wody, składające się z poziomo ustawionego koła zęba
tego, poruszającego małe koło pionowe z przymocowanymi ku
błami, które zanurzając się w wodzie, czerpią ją, a następnie wle
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wają do kanału prowadzącego na pole. Poziome koło jest obracane 
przez zwierzęta (zwykle woły)

hazari-roza (hazari roza) - „post tysiąckrotny”, obchodzony w 27 
dniu muzułmańskiego miesiąca radźab, dla upamiętnienia nocy, 
w której prorok Muhammad wzniósł się do niebios

hukka (huqqah) - indyjski typ fajki wodnej służącej do palenia aroma
tyzowanego tytoniu, w której dym w trakcie palenia filtrowany jest 
przez wodę znajdującą się w dołączonym do fajki zbiorniczku

hurysa (Awr, hurt) - według Koranu: wiecznie piękna i młoda dziewi
ca, będąca w raju muzułmańskim nagrodą dla wiernych wyznaw
ców

Id al-Fitr (cfdu 'l-fitr) - Święto Przerwania Postu, jedno z najważniej
szych świąt muzułmańskich, obchodzone uroczyście na zakończe
nie ramazanu; wiemi dziękują w tym dniu Bogu za to, że dane im 
było przetrwać post i przebaczone im zostały wszystkie grzechy; 
ważnymi elementami święta są wspólna, uroczysta modlitwa w me
czecie oraz odwiedzanie krewnych i przyjaciół

jogin (jogi) - człowiek uprawiający specjalne ćwiczenia duchowe 
i fizyczne mające zapewnić mu wyzwolenie duszy od związków 
z materią; tutaj raczej w znaczeniu ‘osoba posiadająca nadnaturalną 
moc; magik, iluzjonista’

kadźal (kajał) - czemidło na bazie sadzy, używane do malowania 
powiek ze względów medycznych i kosmetycznych, uważane za 
środek antyseptyczny, zapobiegający chorobom oczu oraz ogólnie 
poprawiający wzrok

Karima (Karima) - zbiór poetyckich rozważań na temat rozmaitych 
zalecanych i nagannych zachowań człowieka oraz ich konsekwen
cji, przypisywany Saadiemu z Szirazu (por. Gulistan), używany 
również jako jeden ze standardowych podręczników do nauki języ
ka perskiego dla początkujących

kasyda (qasidah) - ‘oda’, długi wiersz, zwykle o charakterze panegi- 
rycznym lub satyrycznym, wywodzący się z arabskiej tradycji lite
rackiej

kateszu (kattha) - ekstrakt z drzewa Acacia catechu, otrzymywany 
poprzez gotowanie drewna w wodzie i odparowywanie otrzymane
go wywaru; pasta kateszowa jest istotnym składnikiem panu
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khaprail (khaprail) - rodzaj wiaty krytej dachówką; matka Umrao 
miała kuchnię pod taką wiatą, na zewnątrz głównego budynku 
mieszkalnego

korma (qorma) - rodzaj mięsnego lub wegetariańskiego curry, spo
rządzanego na bazie jogurtu i przypraw

kos (kos) - tradycyjna indyjska jednostka odległości równa około 3,5 
kilometra, często do dziś używana do określania dystansu przez 
osoby starsze, szczególnie mieszkańców wsi

kurta (kurtah) - długa, luźna męska koszula z długimi rękawami, bez 
kołnierzyka, którą nosi się wypuszczoną na spodnie.

laddu (laddu) — rodzaj indyjskich słodyczy, niewielkie kulki z gro
chowego puree, maczane w syropie i obtaczane w pokruszonych 
migdałach, orzechach bądź ziarnie sezamowym

lakhnawi (lakhnaw) - dosł. ‘lakhnauski; pochodzący z Lakhnau’; 
przymiotnik ten często stawał się elementem nazwiska, mającym 
potwierdzać rzeczywisty lub życzeniowy związek danej osoby 
z miastem Lakhnau

langur - langur szary (Semnopithecus), niezwykle rozpowszechniony 
w Azji Pd. gatunek małpy

Mamakima (MamaąTma) - jeden ze standardowych podręczników do 
nauki podstaw języka perskiego

Mahmud-nama (Mahmud-namah) - „Księga Mahmuda”, zbiór 31 
wierszy (każdy zbudowany z 7 bajtów) przypisywanych sułtanowi 
Mahmudowi z Ghazny (Mahmud-e GaznavT, pan. 998-103), trady
cyjnie wykorzystywany jako jeden podręczników do nauki podstaw 
języka perskiego

marsija (marsiyah) - poemat elegijny opisujący wydarzenia związane 
z bitwą pod Karbalą, sporadycznie pisany także dla upamiętnienia 
zmarłych krewnych bądź przyjaciół

matla (matlac) - pierwszy, otwierający dwuwiersz gazalu, którego oba 
półwersy rymują się; matla wyznacza rodzaj rymu, który obowią
zuje w pozostałych bajtach (rym zachowany zostaje w drugim pół- 
wierszu każdego bajtu, zgodnie ze schematem aa ba ca da...)

maulwi (maul(a)vf) - honorowy tytuł religijny w islamie nadawany 
uczonym i ulemom; uczony biegły w kwestiach islamu; por. mułła.

missi (missf) - ceremonia inicjacji dziewczyny do zawodu kurtyzany, 
podczas której następuje symboliczne otwarcie kolczyka (nath) no
szonego przez dziewicę w nosie oraz gdy zostaje ona oddana swe
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mu pierwszemu klientowi; nazwa pochodzi od proszku, używanego 
do czernienia zębów m.in. z okazji tej ceremonii, w skład którego 
wchodzą: żółty myrobalan, galasówka, opiłki żelaza, witriol (siar
czan miedzi) itd.

mudźra (mujra) - rodzaj występu tanecznego wykonywanego przez 
kurtyzany (tawaif), zawierającego elementy jednego z klasycznych 
stylów tańca (kathak)

muharram (muharram) - pierwszy miesiąc kalendarza muzułmań
skiego, jeden z czterech „świętych” miesięcy, podczas których is
lam zakazuje prowadzenia wojen; szyici opłakują w miesiącu mu
harram śmierć Imama Husajna pod Karbalą (kulminacja obchodów 
żałobnych następuje 10 dnia tego miesiąca, w rocznicę bitwy) 

mułła (mulla) - nauczyciel, interpretator praw religijnych i doktryn 
islamu; terminem tym określa się także przywócę religijnego oraz 
osobę sprawującą pieczę nad meczetem; por. maulwi

muśaira (muśacira) - sympozjum poetyckie, wielogodzinne (nieraz 
trwające całą noc) spotkanie, zwykle stanowiące również rodzaj 
turnieju, podczas którego zaproszeni poeci recytują swoje utwory

namaz (namaz) - w islamie rytualna modlitwa, będąca jednym z pię
ciu obowiązków każdego muzułmanina (tzw. filarów wiary), od
mawiana pięciokrotnie w ciągu doby: przed wschodem słońca, 
w południe, po południu, po zachodzie słońca i w pierwszej poło
wie nocy

nawab (nawab) - dosł. ‘namiestnik; wicekról’, w imperium mogol- 
skim XVI1-X1X w. honorowy tytuł księcia lub zarządcy prowincji, 
przyznawany przez panującego cesarza mogolskiego; później rów
nież tytuł nadawany jako wyróżnienie osobom, które położyły 
szczególne zasługi dla kolonialnej władzy brytyjskiej (odpowiednik 
brytyjskiego tytułu lordowskiego)

Nawal Kiśore (Naval Kiśore) - jedno z największych i najważniej
szych XIX-wiecznych wydawnictw indyjskich, założone w Lakh
nau w 1856 r.; w okresie swojej działalności opublikowało tysiące 
książek w językach urdu, hindi, perskim i arabskim, o zróżnicowa
nej tematyce, począwszy od medycyny i literatury po religię i filo
zofię

nazm (nazm) - ‘wiersz, poemat’, ogólna nazwa utworu poetyckiego 
w języku urdu, zwykle rymowanego; terminem tym określa się za
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równo gatunki klasyczne, jak np. marsija czy soz, jak i nowoczesne 
wiersze białe.

nim (nim) - rozłożyste, szybkorosnące drzewo (Azadirachta indica), 
rozpowszechnione w całej Azji Pd., o charakterystycznych, drob
nych, białych, słodko pachnących kwiatach; z nasion i owoców 
drzewa nim pozyskuje się olej wykorzystywany szeroko w medy
cynie i przemyśle kosmetycznym

pajsa (paisa) — drobna moneta używana w Indiach do lat 50. XX w., 
o wartości 1/4 anna (1/64 rupii).

pan (pan) - dosł. ‘liść betelu’, nazwa niezwykle popularnej w Azji 
Południowej używki, sporządzanej głównie z liścia betelu, nasion 
palmy areki oraz pasty kateszowej i mleka wapiennego

pandan (pandari) - szkatuła o wielu przegródkach, zawierająca ingre
diencje i utensylia do przyrządzania panu

paratha (paratha) - rodzaj placka chlebowego z razowej mąki pszenn- 
nej, smażonego na sklarowanym maśle (ghi) lub oleju, często na
dziewanego ziemniakami, warzywami bądź białym serem

parda (pardah) - dosł. ‘zasłona’, praktyka rozpowszechniona wśród 
muzułmanów oraz niektórych hinduskich społeczności Indii, pole
gająca na osłanianiu kobiet przed spojrzeniami obcych za pomocą 
specjalnych ubiorów okrywających ciało (często wraz z twarzą) 
i maskujących jego kształty, wysokich ogrodzeń, a także przepie
rzeń, zasłon, kotar wewnątrz domu itp.

Pathan (Pathan) - Pasztun, Afgan, członek grupy etnicznej zamiesz
kującej górzyste rejony na pn.-zach. od Lahaur (dzisiejszy pn.-zach. 
Pakistan oraz Afganistan); Pathanowie słyną z wojowniczości oraz 
z niezwykle ścisłego przestrzegania specyficznego kodeksu hono
rowego, którego jedną z podstaw jest zasada zemsty rodowej

pilaf (pula^o) - pikantna potrawa, złożona z ryżu i mięsa (często bara
niego lub rybiego) smażonych w oliwie lub gotowanych w rosole 
z dodatkiem przypraw

portamento - płynne przejście od jednego dźwięku do drugiego z wy
korzystaniem wszystkich pośrednich wysokości dźwięków

puri (purT) - pszeniczny placuszek z przaśnej mąki, smażony w głębo
kim tłuszczu, często serwowany do śniadania

radźab (rajab) - siódmy miesiąc kalendarza muzułmańskiego; trady
cja szczególnie zaleca w tym miesiącu powstrzymanie się od dzia
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łań wojennych, odbycie tzw. „małej pielgrzymki” do Mekki oraz 
post

raga (rag) - w muzyce indyjskiej: model melodyczny i tonalny o okre
ślonym wyrazie emocjonalnym, będący podstawą do muzycznej 
improwizacji: r. dhanasri (dhanasrT) - raga utrzymana w weso
łym, radosnym nastroju przeznaczona do wykonywania wczesnym 
popołudniem (13.00-16.00); r. kidara (kidara) - nastrojowa, kon
templacyjna raga, przeznaczona do śpiewania podczas pierwszej 
kwadry letniej nocy (19.00-22.00), gdy widać wschodzący księżyc; 
uważa się, iż wykonywana prawidłowo raga kidara posiada magicz
ne właściwości uzdrawiające; r. ramkali (ramkali) - raga poranna, 
wykonywana po wschodzie słońca (5.30-7.00), zwykle w gorących 
miesiącach roku; jej nastrój powinien przywoływać wzniosłe myśli; 
r. sohini (sohinT) - niezwykle melodyjna raga, wywołująca nastrój 
tęsknoty i zmysłowości; powinna być wykonywana w ostatniej 
kwadrze nocy lub tuż przed świtem (4.00-5.30); r. suha (suha) - 
raga wykonywana podczas gorących miesięcy roku, przewidziana 
na porę południową (11.30-13.00); - r. śjam kaljan (śyam kalyan) 
- wykonywana późnym wieczorem (19.00-20.30) raga, uważana za 
przynoszącą błogosławieństwo oraz wszelką pomyślność w życiu

ramazan (ramazari) - dziewiąty miesiąc księżycowego roku muzuł
mańskiego, w którym wiernych od wschodu do zachodu słońca 
obowiązuje ścisły post, wstrzemięźliwość seksualna oraz szereg in
nych zakazów

rechti (rexti) - styl poezji urdu, tworzonej w przesadnie „kobiecy” 
sposób, tj. wykorzystujący słownictwo i rozmaite szczegóły uwa
żane za charakterystyczne dla kobiet oraz wyrażający przypisywa
ne kobietom uczucia i nastroje; styl określany jako zabawny, uro
czy, a także pełen erotyzmu

roti (roti) - odmiana ćapati z dodatkiem mąki z ryżu lub z soczewicy 
sahib, sahiba (sahib, sahiba) - tytuł używany w Indiach w stosunku 

do osób zajmujących wysoką pozycję społeczną, a także w czasach 
kolonialnych wobec Europejczyków

saki (saqi) - w tradycji sufickiej oraz w poezji perskiej i urdu osoba 
napełniająca puchary i przynosząca napój (zwykle wino), którego 
zapas nigdy się nie wyczerpuje i który symbolizuje świadomość 
jedności z Bogiem i miłość do niego
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sarangi (sarańgi) - instrument smyczkowy rozpowszechniony w Azji 
Pd., posiadający trzy struny główne, wykonane z kozich jelit, oraz 
od kilkunastu do kilkudziesięciu stalowych strun rezonujących

sawan (savan) - piąty miesiąc kalendarza hinduskiego (tzw. kalenda
rza Wikramaditji), przypadający na przełom lipca i sierpnia, w okre
sie trwania na subkontynencie indyjskim pory monsunu.

sitar (sitar) - rozpowszechniony w Persji i w Indiach instrument mu
zyczny o groszkowato wypukłym pudle rezonansowym, długim 
gryfie i 21-23 stronach, z których 6-8 to strony melodyczne, pozo
stałe zaś - strony burdonowe; jeden z podstawowych instrumentów 
wykorzystywanych w klasycznej muzyce Indii Północnych (hindu- 
stani)

soz (soz) - dosł. ‘płonięcie; pasja, męka’; krótki lament, wyrażający 
jedną emocję w sposób niezwykle intensywny i zarazem oszczędny 
w słowach, wykonywany solo, z towarzyszeniem grupy śpiewaków 
zapewniającej tło wokalne dla solisty

sufi (sufi) - wyznawca sufizmu (tasawuf), muzułmańskiej doktryny 
mistycznej kładącej nacisk na zjednoczenie wyznawcy z Bogiem 
oraz nierozróżnianie pomiędzy Bogiem a stworzeniem; sufi nie 
przywiązują wagi do rytuałów i religii, podkreślając pełną zależ
ność człowieka od boskiej woli

Sugra wa kubra ($ugra va Kubra) - dosł. ‘przesłanka mniejsza i prze
słanka większa (w sylogizmie)’, bliżej niezidentyfikowany pod
ręcznik logiki

szaria (śarfat) - religijne prawo muzułmańskie oparte na Koranie 
i hadisach

tabla (tabla) - indyjski instrument perkusyjny z grupy membranofo
nów, składający się z dwóch osobnych kociołków (miedzianych, 
glinianych bądź drewnianych) z membranami naciągniętymi przy 
pomocy rzemieni, na których gra się palcami oraz nasadą dłoni

tachallus (taxalluf) - nom de plume, pseudonim literacki stosowany 
przez poetów tworzących w urdu, zgodnie z konwencją wkompo
nowany w ostatni dystych gazalu, dzięki czemu można było ziden
tyfikować autora wiersza

tampura (tanburah) - instrument strunowy szarpany, o długim gryfie 
i 4-5 (rzadko 6) stronach, używany najczęściej do akompaniowania 
występom solowym, zarówno wokalnym jak i instrumentalnym
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tarana (taranah) - dosł. ‘modulacja, melodia’, typ wokalnej kompo
zycji w klasycznej muzyce hindustani, w której wykorzystywane są 
zwykle niemające znaczenia fragmenty słów lub sylaby; tarana wy
konywana jest w szybkim lub umiarkowanym tempie

tasbih (tasbih) - używany przez muzułmanów sznur modlitewny, ze 
względu na analogię do katolickiego nazywany często różańcem, 
składający się z 33 paciorków lub z trzech części po 33 paciorki, 
pomagający w wymawianiu wszystkich 99 imion Allaha; tasbih 
z tysiąca koralików w ostentacyjny sposób dowodzić ma wyjątko
wej pobożności tego, kto go używa.

tawa (tava) - płaska żeliwna patelnia służąca m.in. do pieczenia ćapati
tazija (tacziyah) - widowisko pasyjne upamiętniające śmierć Imama 

Husajna i wydarzenia z bitwy pod Karbalą; w Azji Południowej na
zwą tazija określa się repliki grobu Husajna, wykonane z drewna, 
papieru i materiału, które wiemi (głównie szyici) noszą podczas 
uroczystych procesji odbywających się 10 dnia miesiąca muharram 

topi (topi) - dosł. ‘czapka, kapelusz’, nakrycie głowy noszone przez 
mężczyzn w Azji Południowej, występujące w wielu różnych od
mianach, białe lub kolorowe, często wyszywane lub zdobione kora
likami i malutkimi lusterkami; dla muzułmanów obowiązkowy 
element stroju podczas modlitwy

urdu (urdu) - język indoaryjski z grupy indoeuropejskiej, wywodzący 
się z dialektu khari boli (khari boli) z okolic Delhi; jego początki 
sięgają czasów Sułtanatu Delhijskiego (XIII w.); rozwijał się przez 
kolejne stulecia w muzułmańskich państwach i księstwach Indii, 
pozostając pod wpływem arabskiego, tureckiego i nade wszystko 
perskiego; uważany - obok arabskiego, perskiego i tureckiego - za 
jeden z klasycznych literackich języków islamu

zamindar (zamindar) - dosł. ‘posiadacz ziemski’, członek arystokra
tycznej warstwy zarządców ziemskich, którego uprawnienia zwy
kle miały charakter dziedziczny, zwierzchnik wielkiego obszaru 
ziemskiego, posiadający prawo do ściągania podatków z mieszka
jących na Jego” ziemi i uprawiających ją chłopów; zamindar eg
zekwował spłatę należności od rolników i przekazywał ją na rzecz 
władz

zanana (zananah) - pokoje kobiece, część domu muzułmańskiego 
przeznaczona dla należących do rodziny kobiet przestrzegających 
zasad pardy
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Indeks postaci historycznych

Ali (cAli b. Abu Talib, ok. 600-661) - brat stryjeczny i zięć Muham- 
mada (mąż jego najmłodszej córki Fatimy), ojciec Hasana i Husaj
na. Był jednym z pierwszych zwolenników Proroka i jego sekreta
rzem oraz ostatnim z jego czterech wybieralnych następców (kalif 
- od 656 r.). Szyici uważają go za pierwszego imama szyickiego, 
od niego wywodzi się odłam szyitów głoszących, że prawa do kali
fatu są zastrzeżone tylko dla potomków Alego. (163)

Ali Naki Chan (cAli NaqT Xań) - premier rządu (vazir) ostatniego 
króla Awadhu, Wadźida Alego Saha, w latach 1847-1856. Uważa
ny za osobę o miernych talentach i inteligencji, wykazywał pod
stawowe braki w zakresie znajomości zasad administracji pań
stwowej. Jego słabość w połączeniu ze zniewieściałością i brakiem 
zainteresowania sprawami państwa, jakie okazywał król, przyczy
niły się do upadku Awadhu w 1856 r. (249)

Anwari (Avhad ad-Dtn Anvari, 1126-1189) - perski poeta i uczony na 
dworze Seldżuków. Zasłynął jako mistrz panegirycznej kasydy, 
w swoich wierszach krytykował ówczesne stosunki społeczne. Po
pełnił samobójstwo. (253)

Atiś (Xvajah Haidar CA1T Atiś, 1778-1848) - poeta tworzący w języku 
urdu, zasłynął jako twórca utrzymanych w melancholijnym nastroju 
gazali. Jako poeta, przez całe życie rywalizował z Nasichem. Przy
czynił się do powstania lakhnauskiej szkoły poetyckiej. (77)

Bahu Begam (właśc. Ummat az-Zahra, 1728/9-1815) - córka jednego 
z wysokich dygnitarzy dworu mogolskiego, od 1745 r. żona dru
giego władcy Awadhu, Nawaba Sudźi ud-Dauli (Śujac ud-Daulah). 
Małżeństwo miało charakter polityczny i Bahu Begam szybko zdo
była wiodącą pozycję wśród licznych żon i konkubin nawaba. Choć 
niepiśmienna, sprawnie sterowała polityką prowadzoną przez męża, 
zapewniając sukcesję swemu jedynemu synowi Asafowi ud-Dauli 
(A$af ud-Daulah), który panował jako czwarty nawab Awadhu 
(1775-1797). Wraz z mężem pochowana została w Fajzabadzie, 
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gdzie do dziś podziwiać można jej okazałe mauzoleum, którego 
budowa, rozpoczęta w 1818 r., trwała przez kolejnych 40 lat. (%, 
28,186).

Begam Hazrat Mahal (Begam Hazrat Mahal, ok. 1820-1879) - znana 
też jako Begam z Awadhu, żona ostatniego króla Nawaba Wadźida 
Alego Saha i matka księcia Birdźisa Kadra. Słynąca z urody, od
wagi i talentów przywódczych, po zesłaniu jej męża przez Brytyj
czyków do Kalkuty, stawiła opór siłom brytyjskim podczas po
wstania sipajów, przejęła kontrolę nad księstwem i doprowadziła 
do intronizacji swego nieletniego syna, sprawując przez kilka mie
sięcy funkcję regentki. Pokonana ostatecznie przez siły brytyjskie, 
odmówiła przyjęcia rekompensaty finansowej i opuściła Awadh, 
udając się na dożywotnie zesłanie i znajdując schronienie w Nepa
lu, gdzie zmarła. (181-182)

Birdźis Kadr, Mirza (BiijTs Qadr, Mirza, ok. 1845-1893) - syn Wadź
ida Alego Szacha, osadzony na tronie królestwa Awadhu podczas 
powstania sipajów (1857) na okres dziewięciu miesięcy. Ponieważ 
był niepełnoletni, funkcję regentki pełniła jego matka, Begam Haz
rat Mahal. Po upadku powstania zmuszony wraz z matką do opusz
czenia Awadhu, zmarł na wygnaniu w Nepalu. (180-181, 185)

Chakani (XaqanT, właśc. Afzal ud-DTn Badil ŚarvanT, 1121/2-1190) - 
poeta perski, mistrz ozdobnego, erudycyjnego stylu, autor pierw
szego w literaturze perskiej opisu podróży w formie masnawi, 
utworów panegirycznych, satyr, elegii więziennych. (253)

Hafiz (Xvajah Śams ud-DTn Muhammad Hafiz ŚlrazT, ok. 1325-1390)
- poeta perski, najwybitniejszy liryk i mistrz gazalu, autor afory- 
styczno-refleksyjnych wierszy, erotyków (słynny wątek miłości 
słowika do róży), poematów bachicznych i mistycznych. Utwory 
Hafiza zawdzięczają popularność prostemu, często potocznemu, 
obrazowemu językowi. Jego poezja, przesycona ideami sufizmu, 
stanowi wyraz mistycznego poszukiwania jedności z Bogiem. (195)

Hazrat Abbas (Hazrat cAbbas, właśc. Al-cAbbas b. CA1T, ok. 645-680)
- słynący z waleczności przyrodni brat Imama Husajna (mieli 
wspólnego ojca), zginął wraz z nim męczeńską śmiercią w bitwie 
pod Karbalą. (218)

Imam Husajn (Imam Husain, właśc. Husain b. CA1T, ok. 625-680) - 
drugi syn kalifa Alego i Fatimy, wnuk proroka Muhammada. Jako 
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przywódca szyitów stanął w 680 roku na czele opozycji przeciwko 
ummajadzkiemu kalifowi Muawiji 1. Został pokonany i zabity 
w tym samym roku w bitwie pod Karbalą. Jest czczony przez szy
itów jako święty męczennik, zaś jego potomkowie noszą honorowy 
tytuł „sajjid”. (XI, 99)

Malika Kiśwar (Malikah-e Kiśvar, 1802-1857) - matka Nawaba Wa- 
dźida Alego Saha. Była kobietą o starannym wykształceniu i dużej 
wrażliwości. Wywierała znaczny wpływ na politykę Awadhu za 
czasów rządów jej syna. Po aneksji królestwa przez Brytyjczyków, 
udała się w towarzystwie młodszego syna, Mirzy Sikandra Haśma- 
ta, z misją mediacyjną do Londynu, jednak nie udało jej się prze
konać królowej Wiktorii i brytyjskiego parlamentu do restauracji 
monarchii w Awadhu. Zmarła w Paryżu, podczas drogi powrotnej 
do Indii, w wieku 55 lat. (99,134,180, 218)

Mir (Mir Taqi Mir, ok. 1722-1810) - jeden z najwybitniejszych twór
ców poezji urdyjskiej, należący do „szkoły delhijskiej”. Mir uwa
żany jest za mistrza gazalu, tworzył jednak także masnawi, marsije, 
kasydy, rubajaty i in. Głównym tematem jego utworów jest miłość, 
często niespełniona, o której poeta pisał z uniesieniem i melancho
lią, wzbogacając urdyjską leksykę frazeologizmami i zwrotami per
skimi. Jego dzieła zebrane (Kulliyat) obejmują łącznie 13 585 ku
pletów zgromadzonych w 6 zbiorach (divan). (18)

Mir Anis (Mir Babar CA1T Anis, 1803-1874) - wybitny poeta tworzący 
w języku urdu, autor słynnych (często uznawanych za niedościgłe) 
poematów elegijnych opiewających męczeńską śmierć Husajna. 
Jego marsije po dziś dzień stanowią nieodzowny element ceremonii 
żałobnych w miesiącu muharram. (163)

Mirza Dabir (Mirza Salamat CA1T Dabir, 1803-1875) - poeta tworzący 
w języku urdu, obok Mira Anisa jeden z najbardziej uznanych mi
strzów marsiji. Podobnie jak Mir Anis, wywarł ogromny wpływ na 
rozwój nowoczesnej poezji urdu oraz na kształtowanie się tradycji 
muharramowych ceremonii żałobnych, podczas których wykonuje 
się lamenty i pieśni elegijne. (163)

Mirza Sauda (Mirza Muhammad Raff Sauda, 1713?-1781) - obok 
Mira najwybitniejszy XVIII-wieczny poeta piszący w urdu. Przez 
większość życia mieszkał i tworzył w Delhi, natomiast ostatnie lata 
spędził na dworze nawaba w Lakhnau, związany był więc z dwie
ma najważniejszymi istniejącymi wówczas urdyjskimi szkołami 
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poetyckimi. Zasłynął szczególnie jako autor kasyd i utworów saty
rycznych. (18)

Mirza Sikandar Haśmat (Mirza Sikandar Haśmat, 1828-1858) - 
młodszy brat ostatniego władcy Awadhu, Wadźida Alego Szacha, 
znany również jako Dźamail (od ang. generał). Po zdetronizowaniu 
i wygnaniu króla Haśmat wyjechał wraz z bratem do Kalkuty, skąd 
w 1857 r. udał się wraz z matką do Londynu, aby próbować wyjed
nać u królowej Wiktorii zgodę na przywrócenie monarchii w Awad
hu. Po niepowodzeniu misji i niespodziewanej śmierci Maliki Kiś- 
war, Mirza Sikandar Haśmat zachorował i zmarł także w Paryżu 
zaledwie kilka miesięcy później. (180)

Nasich (Imam Baxś Nasix, 1776-1838) - poeta tworzący w języku 
urdu, faktyczny twórca tzw. lakhnauskiej szkoły poetyckiej. Sztuki 
poetyckiej nauczył się samodzielnie, jednak za swego mistrza uwa
żał Mira Takiego. Przykładał wielką wagę do stylu języka, w któ
rym tworzył swoje utwory. (77)

Wadźid Ali Śah (Vajid cAli Shah, 1822-1887) - piąty i ostatni król 
Awadhu (oraz dziesiąty w linii nawabów rządzących prowincją), 
panował od 1847 r. Zmuszony przez Brytyjczyków do abdykacji 
w 1856 r., opuścił królestwo i udał się na zesłanie do Kalkuty, 
gdzie przebywał do końca życia, utrzymując się z przyznanej przez 
rząd brytyjski renty. Wadźid Ali Śah sam był uznanym poetą i arty
stą, a także patronem literatury i sztuki. Do jego zasług należy m.in. 
zaliczyć odrodzenie jednego z głównych klasycznych stylów indyj
skiego tańca, kathaku. (248-249)

275



Indeks nazw miejsc i miejscowości

Aiśbag (cAiśbag) - dzielnica Lakhnau w zachodniej części miasta, sły
nąca z pięknego parku z sadzawkami i pawilonami. W czasach 
nawabów było to ulubione miejsce organizowania zarówno pry
watnych pikników, jak i dużych imprez publicznych. Nazwa ozna
cza dosł. ‘ogród rozkoszy’. (79, 93,126,128,131, 140,151)

Bahraić (Bahraić) - miasto w północnych Indiach, w dzisiejszym 
stanie Uttar Pradeś, niedaleko granicy z Nepalem. Podczas powsta
nia sipajów w 1857 r. stanowiło silny ośrodek zbrojnego oporu wo
bec Brytyjczyków. (782)

Baiswara (Baiswara) - miejscowość w północnych Indiach, w dzisiej
szym stanie Uttar Pradeś. Jej nazwa pochodzi od nazwy potężnego 
radźpuckiego klanu Bais, którego członkowie niegdyś zamieszki
wali ten region. (123)

Baroda (Baroda) - od 1974 r. Warodara, miasto w zachodnich In
diach, w dzisiejszym stanie Gudźarat. (81)

Brama Akbara (AkbarT Darvazah) - jedna z bram miejskich w Lakh
nau ograniczająca Cauk od strony południowej. (141)

Brama Artyleryjska (Top Darvazah) - dzielnica mieszkalna Lakhnau, 
nazwana tak z powodu sąsiadującej z nią bramy miejskiej o tej sa
mej nazwie. (56)

Brama Sajjida Husajna (Saiyid Husain Darvazah) - jedna z bram 
miejskich sąsiadująca z lakhnauskim Caukiem. (3, 220)

Baundi (BaundT) - niewielka miejscowość i fort w dystrykcie Bahraić, 
ok. 80 km od Lakhnau, gdzie w okresie od lipca 1857 do grudnia 
1858 roku chroniła się Begam Hazrat Mahal z dowodzonymi przez 
siebie powstańczymi oddziałami oraz częścią ludności, która uszła 
z Lakhnau przed wojenną pożogą. (181-182, 185)

Chattar Manzil (Ćhattar Manzil) - ‘Pałac Parasolek’, okazały pałac, 
wybudowany w Lakhnau, w latach 30. XIX wieku na brzegu rzeki 
Gomti przez ówczesnego króla Awadhu. Budynek posiada obszer
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ne podziemne komnaty oraz charakterystyczną kopułę zwieńczoną 
złoconą parasolką, od której wzięła się jego nazwa. (250)

Cauk (Cauk) - dosł. ‘rynek miejski’, najstarsza handlowa dzielnica 
Lakhnau, którą tworzy sieć wąskich krętych uliczek skupionych 
wokół kilku głównych szerszych ulic handlowych (bazarów). Daw
niej Cauk pełnił też rolę swoistego „centrum rozrywki” czy też 
„dzielnicy czerwonych latami”, znajdowała się tam bowiem więk
szość lakhnauskich domów publicznych. (XXI, 3, 44, 94, 102, 126, 
129,135,140,182,192, 210, 220, 251)

Darga Hazrata Abbasa (Dargah Hazrat cAbbas) - najstarsza świąty
nia szyicka w Lakhnau, zbudowana pod koniec XVIII w., odwie
dzana przez wiernych szczególnie tłumnie siódmego dnia miesiąca 
radźab, kiedy szyici świętują curs (uroczyście celebrowaną rocznicę 
śmierci) Hazrata Abbasa. (218)

Dekan (Da(k)khan, Da(k)khin) - dosł. ‘południowy’, rozległy płasko
wyż w centralnej i południowej części Płw. Indyjskiego. Pod wzglę
dem językowym i kulturowym Dekan stanowi obszar w znacznym 
stopniu odmienny od rejonów północnych Azji Południowej. (164)

Fajzabad (Faizabad) - miasto w północnych Indiach, w dzisiejszym 
stanie Uttar Pradeś, położone nad rzeką Ghaghra, ok. 120 km na 
wschód od Lakhnau. W latach 1722-1775 Fajzabad był świetnie 
prosperującą stolicą księstwa, a później królestwa Awadhu. Po 
przeniesieniu stolicy do Lakhnau oraz po śmierci Bahu Begam, któ
rej Fajzabad zawdzięcza szereg okazałych budowli, rozpoczął się 
stopniowy upadek miasta. (X-XI, XXI, 28, 35, 42, 47-48, 142, 170, 
182,185-186,191,199, 236-237)

Farruchabad (Farruxabad) - miasto w północnych Indiach, w dzisiej
szym stanie Uttar Pradeś, założone w 1717 r. na brzegu Gangesu, 
ok. 140 km na pn.-zach. od Lakhnau. (132, 136)

Hajdarabad (Haidarabad) - miasto położone w środkowej części 
wyżyny Dekan, zwane „wrotami Indii Południowych”. Choć za
mieszkiwany głównie przez Telugów, Hajdarabad stanowił zawsze 
mieszaninę etniczną i kulturową Indii Północnych i Indii Połu
dniowych. Założony ok. 1591 r. jako nowa stolica sułtanatu Gol- 
kondy, w 1685 r. został podbity i zniszczony przez wojska mogol- 
skie. Od 1724 r. był stolicą księstwa Hajdarabad, które pod władzą 
mogolskiego wicekróla Dekanu uniezależniło się od imperium. Po 
powstaniu sipajów do Hajdarabadu przeniosło się wiele muzułmań
skich rodzin z północy subkontynentu i miasto stało się jednym 
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z najważniejszych ośrodków kultury indo-muzułmańskiej. Obecnie 
Hajdarabad, wraz z bliźniaczym miastem Sekunderabad, jest jedną 
z indyjskich aglomeracji wielkomiejskich i stolicą stanu Andhra 
Pradeś (od 1957 r.). (IX, XXI, 164)

Hindola (Hindola) - niewielka miejscowość niedaleko Lakhnau, miej
sce skrzyżowania kilku dróg przelotowych. (141)

Imambara (Imambara) - specjalna budowla przeznaczona do odpra
wiania w niej w miesiącu muharram ceremonii żałobnych upamięt
niających śmierć Alego, Hasana i Husajna. W imambarze przecho
wywane są przynoszone przy tej okazji tazije (repliki grobów) oraz 
składane datki za dusze zmarłych. Często umieszcza się w niej 
również groby fundatorów. Imambara Asafa ud-Dauli w Lakhnau, 
zwana też Wielką Imambarą (Bara Imambara), została zbudowana 
w 1784 r. Główny hall (dł. 50 m, wys. 15 m, szer. 16 m) nie posia
da żadnych filarów podpierających łukowato sklepioną konstrukcję 
i stanowi jedną z największych tego typu budowli na świecie. 
W kompleksie Wielkiej Imambary znajduje się również okazały 
meczet i dziewięciokondygnacyjna studnia schodkowa. (99,192)

Jezioro Bachszi (BaxśT ka Talab) - sztuczne jezioro, założone w po
łowie XIX wieku na północnych przedmieściach Lakhnau. Od na
zwy jeziora wzięła nazwę również jego najbliższa okolica. (233)

Kaaba (al-Kacbah) - główne miejsce kultu muzułmanów, rodzaj nie
wielkiej świątyni czy też monumentalnego relikwiarza w formie 
prostopadłościanu (wys. 15 m, dł. 12 m, szer. 10 m), wzniesionego 
na dziedzińcu Świętego Meczetu w Mekce, z wmurowanym w na
rożniku Czarnym Kamieniem - największą świętością muzułma
nów. Kaaba jest celem dorocznych pielgrzymek (hajj) i symbolem 
jedności wszystkich wyznawców islamu. (7,13, 63,195)

Kaisarbag (Qai$ar Bag) - kompleks pałacowy, wybudowany w Lakh
nau w 1850 r. jako rezydencja królewska przez ostatniego króla 
Awadhu, Wadźida Alego Śaha. Budowle łączyły elementy archi
tektoniczne charakterystyczne zarówno dla stylu indo-islamskiego, 
jak i europejskiego. Kompleks pokrywał ogromny obszar, pałace 
otoczone były rozległymi ogrodami. Podczas powstania sipajów 
w 1858 r. uległ sporym zniszczeniom. (181)

Kanpur (Kanpur) - miasto w północnych Indiach, w dzisiejszym 
stanie Uttar Pradeś, położone nad Gangesem, ok. 80 km na pd.-zach. 
od Lakhnau. W XIX w. Brytyjczycy utrzymywali tam silny garni
zon wojskowy. Podczas powstania sipajów w 1857 r. w Kanpur był
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świadkiem krwawych walk między wojskami brytyjskimi a po
wstańcami. (XI-X1II, XXI, 152, 154-155, 161-162, 164-165, 167, 
171,219-220, 227,231)

Karbala (Karbala) - miasto w środkowym Iraku, miejsce stoczenia 
bitwy pod Karbalą, uznawanej za jedną z najważniejszych bitew 
w historii ludzkości. Bitwa miała miejsce w 680 r., pomiędzy urzę
dującym kalifem z dynastii Ummajadów, Jazidem, a wojskami 
trzeciego imama szyickiego, Husajna b. Alego, który poniósł wów
czas klęskę i zginął. Uroczyste ceremonie żałobne upamiętniające 
bitwę pod Karbalą odbywają się w muzułmańskim miesiącu muhar- 
ram. Karbala w świadomości muzułmanów stanowi synonim mę
czeńskiej śmierci. (XI, 54, 61,100-101,184)

Kazi ka Bag (QazT ka Bag) - jedna z dzielnic mieszkalnych w starej 
części Lakhnau. (57)

Lakhnau (Lakhna^u) - miasto w północnych Indiach, stolica dzisiej
szego stanu Uttar Pradeś, położone nad rzeką Gomti. Od XVI w. 
miasto było siedzibą mogolskiego zarządcy prowincji Awadh, od 
1775 r. - stolicą rządzonego przez dynastię nawabów księstwa (po
tem królestwa) Awadhu. W XVIII w. Lakhnau stało się głównym 
centrum tradycji indo-muzułmańskiej i zaczęło słynąć ze specy
ficznej, wyrafinowanej kultury, przejawiającej się zarówno w dzie
dzinach takich, jak sztuka czy literatura, jak i w rozmaitych aspek
tach życia codziennego. W 1856 r. Lakhnau wraz z resztą królestwa 
Awadhu zostało poddane władzy brytyjskiej, po powstaniu sipajów 
zaś - wcielone do Indii Brytyjskich. (VII-VIII, X-XII, XVIII-XXI, 
XXVI-XXVII, 3, 13, 17, 26-27, 35, 37-39, 42, 47-48, 54, 56, 67, 75, 
77-78, 98,130,134, 141-142,144-146, 149-150, 152-153,155, 160- 
166, 170-171, 173, 178-179, 182, 184, 186, 188, 191-192, 196-197, 
208,210,219,231, 235,238, 244)

Mohanlalgandź (Mohanlalganj) - niewielka miejscowość położona 
ok. 20 km na południe od Lakhnau. (141)

Nachchas (Naxxas) - zamożna dzielnica w starym Lakhnau, graniczą
ca od północy z Caukiem, słynąca z eleganckich i bogatych posesji. 
Mówi się, że mieszkające tam rody były tak majętne, iż pożyczały 
pieniądze nawabom i nie liczyły monet, tylko je ważyły. (60, 112, 
141)

Nawabgandź (Navabganj) - miasto w północnych Indiach, w dzisiej
szym stanie Uttar Pradeś, w dystrykcie Barabanki, położone ok. 
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30 km na wschód od Lakhnau, przy trasie do Fajzabadu. (31); rów
nież jedna z peryferyjnych dzielnic Kanpuru. (166)

Nawazgandź (Navazganj) - ekskluzywna dzielnica mieszkalna w starej 
części Lakhnau, położona niedaleko Meczetu Piątkowego. (96,224)

Okrągła Brama (Gol Darvazah) - jedna z bram miejskich znajdująca 
się na pn.-wsch. krańcu lakhnauskiego Cauku; nazwa pochodzi od 
łukowatego stropu tej imponującej budowli. (192)

Perłowy Pałac (Moti Mahall) - ten wybudowany w pierwszej deka
dzie XIX w. na brzegu rzeki Gomti pałac zawdzięcza swą nazwę 
ścianom w kolorze białych pereł. Budowla służyła członkom rodzi
ny królewskiej do oglądania walk zwierząt, jakie organizowane by
ły na przeciwległym brzegu rzeki oraz do obserwowania ptaków. 
(248, 250)

Rae Bareli (Ra'Je BarelT) - miasto w północnych Indiach, w dzisiej
szym stanie Uttar Pradeś, ok. 80 km na pd.-wsch. od Lakhnau. 
(141-143, 146, 148)

Sandila (Sandilah) - miasto w północnych Indiach, w dzisiejszym 
stanie Uttar Pradeś, ok. 55 km na pn.-zach. od Lakhnau. (208)

Sikandar Bag (Sikandar Bag) - kompleks willowo-ogrodowy w La
khnau, otoczony murem obronnym z furtkami, bramami i naroż
nymi bastionami, wybudowany przez ostatniego króla Awadhu, 
Wadźida Alego Saha jako letnia rezydencja i nazwany na cześć 
ulubionej żony króla, Sikandar Mahal Begam. W 1857 r., podczas 
powstania sipajów, wojska brytyjskie zmasakrowały w Sikandar 
Bag ponad dwa tysiące broniących się tam powstańców. (15)

Sitapur (STtapur) - starożytne miasto w północnych Indiach, w dzi
siejszym stanie Uttar Pradeś, ok. 90 km na północ od Lakhnau. (43) 

Tahsingandź (TahsTnganj) - jedna z dzielnic mieszkalnych w starej 
części Lakhnau, na północ od Cauku. (112)

Unnao (Unna°o) - miasto w północnych Indiach, w dzisiejszym stanie 
Uttar Pradeś, położone ok. 60 km na pd.-zach. od Lakhnau, przy 
trasie do Kanpuru. (142-143,146,153-154)

Zaidpur (Zaidptir) - miasto w północnych Indiach, w dzisiejszym 
stanie Uttar Pradeś, w dystrykcie Barabanki, położone ok. 40 km na 
wschód od Lakhnau. (54)
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Literatura Indyjska
Zainaugurowana w 2007 roku seria, 

w której publikowane są zarówno współczesne, 
jak i klasyczne dzieła literatury indyjskiej, 

tłumaczone bezpośrednio z oryginału, 
w opracowaniu naukowym

Dotychczas w serii ‘Literatura Indyjska’ ukazały się:

tom 1 — Kunwar Narain, Przez słowa, Kraków 2007

tom 2 — Aśok Wadźpeji, Gramatyka wyobraźni, Kraków 2008

tom 3 - Bilhana, Złodziej miłości. 50 wierszy, Kraków 2008

tom 4 - Tedźi G rower, Błękit, Kraków 2009

Seria wydawana jest przez krakowską oficynę 
Księgarnia Akademicka 
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